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Inttrodução
O Instituto B
Brasileiro de
d Engenh
haria de Cu
ustos (IBE
EC) nasceu
u em 27 dee maio de 1978 com
ma
tra
ansformaçã
ão da Se
eção Brasileira da A
American Associatio
on of Cosst Engine
eers (AACE),
es
stabelecida
a no país desde 19
978. Hoje, o institutto encontrra-se em 14 (quatorze) estad
dos
bra
asileiros.
O IBEC é u
uma entida
ade sem fins político
os e/ou lucrativos que visa prromover as
a técnicass e
tec
cnologias da Engen
nharia de Custos,
C
co
omo ciênc
cia multidis
sciplinar, inntegrando empresass e
pro
ofissionaiss, atuantess em todos
s os segm
mentos e promovend
p
o encontroos, palestrras, reuniõ
ões
téc
cnicas, cu
ursos, sem
minários, congressos
c
s, publicaç
ções e, principalmeente, acerv
vo técnico
o e
inttercâmbio com as co
ongêneres dos dema
ais países do mundo
o. Tem connvênios de
e cooperaçção
téc
cnica com órgãos pú
úblicos, em
mpresas, en
ntidades de
e classe, universidad
u
des.
esde 1981, o IBEC é membro do Interna
ational Cos
st Enginee
ering Coun cil (ICEC) – organism
mo
De
Engenharia de Custo
mu
undial sem
m fins políticos e/ou lucrativos
l
–
–, que reú
úne associa
ações de E
os,
co
om o objetivvo de prom
mover:
 coope
eração entre organizações naccionais e in
nternaciona
ais do setoor;
 congrressos inte
ernacionais
s, atividade
es técnicas
s, pesquisa
a cooperattiva e netw
working;
 desen
nvolvimentto de normas e padrõ
ões interna
acionais;
 dentre
e outros.
A consolidaçção e o forrtalecimentto da imag
gem institucional do IBEC são rreforçados
s por meio da
ap
provação d
das legislaçções descrritas:
de 2006 do
 Lei nºº 4.905 de
e 09 de novembro
n
d
d Rio de Janeiro: Dia do En
ngenheiro de
Custo
os;
 Lei nºº 13.453 de
e 21 de jun
nho de 201
17 – Dia Na
acional do Engenhei ro de Custtos.
1. Escopo
ste Manua
al contém princípios
s e requis itos para o IBEC Certificador
C
r certificarr Técnicoss e
Es
En
ngenheiross de Custo
os, de acorrdo com a ABNT NB
BR ISO/IEC
C 17024 e as demais legislaçõ
ões
pe
ertinentes, incluindo o desenvo
olvimento e a manuttenção de um esqueema de ce
ertificação de
pe
essoas.
2. Referência normativa
Os
s documen
ntos relacio
onados a seguir
s
são indispensá
áveis à apllicação desste docum
mento:



ABNT
T NBR ISO
O 9001: Sis
stemas de gestão da qualidade
e – Requisiitos;
ABNT
T NBR IS
SO/IEC 17
7024: Ava liação de conformid
dade – R
Requisitos gerais pa
ara
organ
nismos que
e certificam
m pessoas..
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3. Termos, d
definições
s e siglas
1 Termos e Definiçõ
ões
3.1
1.1 apelaç
ção
3.1
de
emanda de
e um cand
didato ou pessoa ce
ertificada para
p
recon
nsideraçãoo de recurs
so indeferido
pe
elo organissmo de cerrtificação em relação a uma eta
apa do proc
cesso da ccertificação
o pretendid
da
3.1
1.2 candid
dato
so
olicitante q
que preencheu os pré-requissitos espec
cificados e foi adm
mitido no processo de
ce
ertificação
1.3 certific
cado
3.1
do
ocumento emitido po
or um org
ganismo d e certifica
ação indica
ando que a pessoa
a identifica
ada
ate
endeu aoss requisitoss de certific
cação
1.4 confia
abilidade
3.1
ind
dicador da
a amplitude
e dentro da
a qual as pontuaçõe
es do exam
me são connsistentes por meio de
mo
omentos e locais de exame, differentes fo
ormas de exame
e
e diferentes exxaminadorres
3.1
1.5 especiialista
po
odem ser enquadra
ados nesta catego
oria comp
ponentes da Comisssão de Certificaçã
ão,
ela
aboradoress de questtões de pro
ovas, avaliiadores ind
dependentes e profisssionais de
e informáticca,
de
entre outros
3.1
1.6 esquema de cerrtificação
sis
stema de certificaçã
ão relacion
nado a pro
odutos ou serviços específicos
e
s para os quais esttão
es
stabelecido
os requisito
os, regras e procedim
mentos
1.7 exame
e
3.1
me
ecanismo que é partte da avaliação e qu
ue mede a competên
ncia de um
m candidato
o por uma ou
ma
ais formass, como a escrita,
e
a oral,
o
a prátiica e a obs
servaciona
al, conform
me definido no esquem
ma
de
e certificaçã
ão
1.8 imparc
cialidade
3.1
eq
quidade; qualidade da
d pessoa que julga
a com neutralidade e justiça; ccaracterísttica de que
em
nã
ão toma pa
artido numa
a situação.
3.1
1.9 parte IInteressad
da
ind
divíduo, grrupo ou orrganização
o afetado pelo desempenho de uma peessoa certificada ou do
IBEC Certificcador
3.1
1.10 proce
esso de ce
ertificação
o
atiividades p
pelas quaiss o organismo de ccertificação
o determin
na que um
ma pessoa
a atende aos
a
req
quisitos d
de certificcação, inc
cluindo so
olicitação, avaliação
o, decisãão sobre certificaçã
ão,
rec
certificação e o uso de
d certifica
ados e logo
otipos/marrcas
3.1
1.11 qualifficação
es
scolaridade
e, treiname
ento e expe
eriência prrofissional demonstra
ados, ondee aplicável
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3.1
1.12 reclamação
ex
xpressão d
de insatisfa
ação, diferrente de u
um recurso
o ou apela
ação, por qualquer indivíduo ou
ou
org
ganização, ao organ
nismo de certificaçã
ão, relativa
a às ativida
ades de aapoio do organismo
o
pe
essoa certifficada, na qual se es
spera uma resposta
3.1
1.13 recurrso
ex
xpressão de insatissfação, po
or qualqu
uer indivíd
duo ou organizaçã
o
ão, ao orrganismo de
ce
ertificação, relativa àss atividade
es do proce
esso de ce
ertificação, no qual see espera uma respossta
1.14 requiisitos de certificaçã
c
ão
3.1
criitérios esta
abelecidoss pelo esquema de ccertificação
o como co
ondição paara atingir ou manter a
ce
ertificação
citante
3..1.12 solic
pe
essoa que apresentou uma solicitação pa
ara ser adm
mitida no processo dee certificaç
ção
2 Siglas
3.2


AC: A
Ações Corrretivas



ACD: Análise Crítica
C
pela Direção



AP: A
Ações Prevventivas



CLB: Colaborad
dor



IBEC: Instituto Brasileiro
B
de
d Engenh
haria de Cu
ustos



MCP:: Manual IB
BEC de Ce
ertificação de Pessoa
as



NG: N
Norma Gerrencial



PD: P
Presidente



RA: R
Representa
ante da Administraçã
ão



RCP: Registro do
d Sistema
a de Gestã
ão de Certificação de
e Pessoas



Sistema de
e Gestão
SG: S



SGCP
P: Sistema
a de Gestão
o de Certifficação de Pessoas do
d IBEC C
Certificador

4. Requisito
os gerais
4.1
1 Aspecto
os legais e regulariz
zação
O IBEC Certificador, parte definida do In
nstituto Brrasileiro de
e Engenhaaria de Cu
ustos (IBE
EC)
de
estinado a implantar e desenvo
olver as açções do Programa de
d Certificaação, é um
ma instituiçção
se
em fins eco
onômicos e/ou polític
cos que bu
usca prom
mover a áre
ea de Enggenharia de
e Custos por
p
me
eio de ações de certificação de
e profission
nais, normalização, eventos
e
e ppublicaçõe
es.
En
ncontra-se legalmente regulariizado, dessde o dia 03
0 (três) de
d fevereirro de 2014
4, de acorrdo
co
om o Artigo
o 2º da ata
a de sua 45
5ª Assemb
bleia Gerall, devidamente registtrada no Cartório
C
do 1º
ofíício do município de Rio Bonito
o – RJ.
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4.2
2 Respons
sabilidade
e pela dec
cisão sobrre certifica
ação
O IBEC Cerrtificador é o respon
nsável pela
as decisõe
es referenttes à certiificação de
e Técnicoss e
En
ngenheiross de Custtos, incluin
ndo a co ncessão, manutenção, recerttificação, extensão ou
red
dução do escopo da
a certificaç
ção, bem ccomo sua suspensão
s
o ou canceelamento, quando for o
ca
aso.
3 Gestão d
da imparc
cialidade
4.3
4.3
3.1 O IBE
EC Certificcador deve
e: docume
entar sua estrutura, políticas e procedimentos pa
ara
ge
erenciar a imparcialidade e pa
ara garanttir que as atividades
s de certifficação de
e Técnicoss e
En
ngenheiross de Custo
os são realizadas d
de forma imparcial;
i
ter o com
mprometimento da Alta
A
Direção com
m a imparccialidade nas atividad
des de cerrtificação; ter uma deeclaração acessível ao
pú
úblico, sem
m necessid
dade de so
olicitação, d
de que compreende a importâância da im
mparcialida
ade
no
o exercício
o das suass atividades de certifficação, qu
ue gerencia o conflitto de Interresses e que
q
as
ssegura a o
objetividad
de de suas atividadess de certific
cação.
4.3
3.2 O IBE
EC Certificcador deve
e agir com
m imparcia
alidade em
m relação aos seus solicitante
es,
ca
andidatos e pessoas certificada
as.
4.3
3.3 As po
olíticas e prrocedimen
ntos do IBE
EC Certifica
ador para a certificaçção de pes
ssoas deve
em
se
er justas pa
ara todos os
o solicitan
ntes, candid
datos e pe
essoas certtificadas.
4.3
3.4 A cerrtificação não pode
e ser limittada por razões financeiras ou outra
as condiçõ
ões
res
stritivas indevidas, como
c
filiaçã
ão a uma associaçã
ão ou grupo. O IBEC
C Certificad
dor não po
ode
utiilizar proce
edimentos para injusttamente im
mpedir ou inibir
i
o ace
esso de so licitantes e candidato
os.
4.3
3.5 O IBE
EC Certificcador deve
e ser resp
ponsável pela
p
imparrcialidade dde suas atividades
a
de
ce
ertificação e não pode permitiir que pre
essões com
merciais, financeiras
f
s ou outra
as venham
m a
co
ompromete
er a imparccialidade.
4.3
3.6 O IBE
EC Certificcador deve
e identifica
ar ameaças
s à sua im
mparcialidaade de form
ma contínu
ua.
Istto inclui ass ameaças que surge
em de suass atividade
es, de seus
s órgãos reelacionado
os, a partir de
su
uas relaçõe
es, ou a pa
artir dos rellacioname ntos do se
eu pessoal.
4.3
3.7 O IBE
EC Certificcador dev
ve analisarr, docume
entar e eliminar ou minimizarr o potenccial
co
onflito de in
nteresses decorrente
d
e das ativid
dades da certificação
c
o de pessooas. Assim
m como, de
eve
do
ocumentar e ser cap
paz de dem
monstrar ccomo elimiina, minim
miza ou gerrencia estas ameaça
as.
To
odas as fo
ontes pote
enciais de
e conflito de interes
sse que fo
orem idenntificadas devem
d
esstar
co
obertas, in
ndependen
ntemente de
d elas ssurgirem de
d dentro do IBEC
C Certifica
ador ou das
d
atiividades de
e outras pe
essoas, orrganismos ou organiz
zações.
4.3
3.8 As a
atividades de certific
cação devvem estar estruturad
das e gerrenciadas de forma
a a
sa
alvaguardar a impa
arcialidade. Isso de
eve incluirr a partic
cipação eqquilibrada das parttes
intteressadass.
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4.4
4 Finança
as e responsabilidad
de civil
O IBEC Cerrtificador deve
d
ter os
s recursoss financeiro
os necessários paraa a operração de um
u
pro
ocesso de
e certificaçã
ão e deve ter mecan
nismos ade
equados (p
por exempllo, seguro ou reserva
as)
pa
ara cobrir responsabilidades as
ssociadas.
os estruturais
5. Requisito
1 Gestão e estruturra da organização
5.1
5.1
1.1 As atividades do
d IBEC Certificador
C
r devem se
er estruturradas e geerenciadas
s de forma
a a
sa
alvaguardar a imparcialidade.
5.1
1.2 A estrrutura orga
anizacional do IBEC Certificado
or é demon
nstrada no organogra
ama abaixo
o:

O IBEC Certificador, parte definida de u
uma pesso
oa jurídica – IBEC ––, deve documentarr e
de
escrever ass funções, responsab
bilidades e autoridad
des da direção, do peessoal de certificação
c
oe
da
a Comissão
o de Certifficação.
Pa
arte(s) ou indivíduos responsáv
veis pelas ações aba
aixo devem
m ser identiificados:
a) políticcas e proce
edimentos relativos a
ao funciona
amento do
o IBEC Cerrtificador;
b) implementação das polític
cas e proce
edimentos;
c) finançças do IBE
EC Certifica
ador;
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d) recurssos para as atividade
es de certifficação;
e) desen
nvolvimentto e manutenção doss esquema
as de certifiicação;
f) ativida
ades de avvaliação;
g) decisõ
ões sobre
e certifica
ação, inclluindo a concessã
ão, manuttenção, re
ecertificaçã
ão,
extensão, reduçção, suspensão ou ca
ancelamen
nto da certificação;
ntratuais.
h) dispossições con
2 Estruturra do IBEC
C Certifica
ador em re
elação ao treinamen
nto
5.2
5.2
2.1 Não a
aplicável.
5.2
2.2 O IBE
EC Certificcador não pode afirm
mar ou sug
gerir que a certificaçção seria mais
m
simple
es,
ma
ais fácil ou menos dispendios
sa se dete
erminados
s serviços de forma ção/treinamento fore
em
utiilizados.
5.2
2.3 Ofere
ecer treinam
mento e certificação
c
o para as pessoas dentro
d
da mesma entidade leg
gal
co
onstitui uma
a ameaça à imparcia
alidade.
O IBEC Certtificador qu
ue é parte de uma en
ntidade leg
gal que oferece treinaamento deve:
a) identifficar e do
ocumentarr as ame
eaças asso
ociadas à sua impparcialidad
de de form
ma
contín
nua: o organismo de
eve ter um
m processo
o documen
ntado paraa demonstrar como ela
e
elimin
na ou minim
miza as am
meaças;
onstrar qu
ue todos os proccessos ex
xecutados pelo IB
BEC Certificador são
s
b) demo
independentes do treinam
mento para
a assegura
ar que a co
onfidenciallidade, a segurança
s
da
inform
mação e a imparcialid
dade não e
estão comp
prometidas
s;
c) não d
dar a imprressão de que o usso de amb
bos os serrviços podderia oferecer qualqu
uer
vantagem ao so
olicitante;
exigir que os candidatos realizzem sua própria
p
form
mação ou treinamen
nto como um
u
d) não e
pré-re
equisito exclusivo,
e
quando a formação ou trreinamentoo com um resulta
ado
equiva
alente exisstir;
e) garan
ntir que o pessoal não
n
atue ccomo examinador de
d um canndidato es
specífico que
q
tenha
am treinado, por um
m período de dois anos a pa
artir da daata da co
onclusão das
d
ativida
ades de treinament
t
to: este in
ntervalo po
ode ser re
eduzido see o IBEC
C Certificad
dor
demo
onstrar que
e não comp
promete a imparcialid
dade.
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6. Requisito
os de recu
ursos
1 Requisittos gerais
s de pesso
oal
6.1
6.1
1.1 O IBE
EC Certificcador deve gerencia
ar e ser responsáv
r
el pelo deesempenho de todo
o o
pe
essoal envo
olvido no processo
p
de
d certificaçção de Téc
cnicos e Engenheiross de Custo
os.
6.1
1.2 O IBEC Certifficador de
eve ter p
pessoal su
uficiente disponível
d
com a competência
ne
ecessária p
para desem
mpenhar as funções de certifica
ação.
6.1
1.3 O IBE
EC Certificador deve definir os requisitos
s de compe
etência paara o pesso
oal envolvido
no
o processo
o de certtificação. O pessoa
al deve te
er compettência parra as sua
as tarefas e
res
sponsabilid
dades esp
pecíficas.
1.4 Instruções docu
umentadas
s devem se
er fornecid
das ao pes
ssoal, desccrevendo seus
s
deverres
6.1
e responsab
r
bilidades. Estas
E
instru
uções deve
em ser ma
antidas atua
alizadas.
6.1
1.5 O IBE
EC Certifica
ador deve manter reg
gistros atu
ualizados do
d pessoal , incluindo informaçõ
ões
relevantes, ccomo, por exemplo, qualificaçõ
q
ões, treinam
mento, exp
periência, aafiliações profissiona
ais,
sta
atus profissional, com
mpetência e os confliitos de inte
eresse con
nhecidos.
1.6 O pesssoal que atua em nome
n
do IB
BEC Certifficador dev
ve manter a confiden
ncialidade de
6.1
tod
das as info
ormações obtidas
o
ou
u geradas d
durante a condução
c
das atividaades de ce
ertificação do
org
ganismo, e
exceto qua
ando exigido por lei ou quando autorizado pelo soolicitante, candidato
c
ou
pe
essoa certifficada.
6.1
1.7 O IBE
EC Certificcador deve
e requerer de seu pe
essoal a assinatura,
a
, eletrônica
a ou não, de
um
m documen
nto pelo qu
ual se com
mpromete a estar de acordo co
om as regra
ras definida
as pelo IBE
EC
Ce
ertificador, incluindo
o aquelas relativas à confide
encialidade
e, imparciialidade e conflito de
intteresses.
6.1
1.8 O IBE
EC Certificcador deve
e adotar prrocedimen
ntos para manter
m
a i mparcialid
dade, mesm
mo
em
m caso de certificaçã
ão de seus colaborad
dores.
2 Pessoal envolvido
o nas atividades de
e certificaç
ção
6.2
6.2
2.1 Generalidades
O IBEC Ce
ertificador deve exig
gir que se
eu pessoa
al declare qualquerr conflito de interessse
po
otencial em
m relação aos
a candidatos.
6.2
2.2 Requis
sitos para
a examinad
dores
6.2
2.2.1 Os e
examinado
ores devem
m atender aos requis
sitos do IB
BEC Certifficador. O processo de
se
eleção e ap
provação deve
d
garan
ntir que os examinado
ores:
a) entendam a rele
evância do
o esquema de certific
cação;
b) sejam
m capazes de aplicar os proced
dimentos e documenttos do exa me;
Rua Sete de
e Setembro 43 – sala 1202 – 20
0.050-003 Rio de
d Janeiro/RJ
Email: secre
etaria@ibeccertiificador.org.br
Tele
efone: 21 2508 7919

MCP

Manual IBEC d
de Certifficação de
d Pesssoas

Pag: 8/23
Rev: 00

c) tenha
am competência na área
á
a ser e
examinada
a;
d) sejam
m fluentes, tanto na escrita,
e
qua
anto oralme
ente, no idioma
i
doo exame. Nos
N casos em
e
que u
um intérpre
ete ou um tradutor
t
é utilizado, o IBEC Ce
ertificador ddeve ter prrocedimenttos
estabelecidos para assegurar que a validade do
d exame não seja aafetada;
e) ao id
dentificarem
m quaisqu
uer conflittos de intteresse co
onhecidos , manifestem-se pa
ara
asseg
gurar que julgamento
os imparcia
ais sejam realizados.
r
6.2
2.2.2 O IBEC Certificcador deve
e monitorarr o desemp
penho dos examinaddores e a confiabilida
c
ade
de
e seus julg
gamentos. Quando deficiência
as forem encontrada
as, ações corretivas
s devem ser
s
tom
madas.
6.2
2.2.3 Se u
um examin
nador tem um conflitto de interresse no exame
e
de um candid
dato, o IBE
EC
Ce
ertificador deve toma
ar medidas
s para asse
egurar que
e a confide
encialidadee e a impa
arcialidade do
ex
xame não e
estão comprometidas
s. Estas m
medidas dev
vem ser re
egistradas.
6.2
2.3 Requis
sitos para
a outro pes
ssoal env olvido na avaliação
o
6.2
2.3.1 O IBEC Certificcador deve
e ter uma d
descrição documenta
ada das reesponsabilidades e das
d
qu
ualificaçõess de outrass pessoas envolvidass no proce
esso de ava
aliação.
6.2
2.3.2 Se o
outro pesssoal envolv
vido no prrocesso de
e avaliaçã
ão tiver um
m conflito de interessse
po
otencial no exame de
e um candidato, o IB
BEC Certifiicador deve tomar m
medidas pa
ara assegurar
qu
ue a confid
dencialidad
de e imparcialidade d
do exame não sejam
m comprom
metidas. Es
stas medid
das
de
evem ser re
egistradas.
3 Terceirizzação
6.3
3.1
dor deve ter um contrato legalmentee válido cobrindo as
6.3
O IBEC Certificad
dis
sposições,, incluindo
o confidenc
cialidade e conflito de interes
sses, com
m cada org
ganismo que
q
forrneça traba
alho terceirizado rela
acionado ccom o proc
cesso de ce
ertificação..
6.3
3.2
de
eve:

C
r terceiriza
a trabalho
o relacionaado à certtificação, ele
e
Quando o IBEC Certificador

a) assum
mir responssabilidade total sobre
e essa ativ
vidade;
b) garan
ntir que o terceirizad
t
o é compe
etente e que atende às dispossições apliicáveis desste
Manual;
c) avalia
ar e monito
orar o terce
eirizado de
e acordo co
om os proc
cedimentoss documen
ntados;
d) ter reg
gistros parra demonstrar que oss terceiriza
ados atend
dam aos reequisitos pertinentes ao
trabalho; e
e) mante
er uma lista
a dos terce
eirizados.
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6.4
4 Outros rrecursos
O IBEC C
Certificadorr deve us
sar instal ações ad
dequadas, incluindoo centros de exam
me,
eq
quipamento
os e recurssos para co
onduzir su as atividad
des de certificação.
7. Requisito
os para reg
gistros e informaçã
i
ão
1 Registro
os de solic
citantes, candidatos
c
s e pessoas certific
cadas
7.1
7.1
1.1 O IBE
EC Certificador deve manter re
egistros qu
ue confirme
em o statuus dos solicitantes, dos
d
ca
andidatos e das pesssoas certificadas. O
Os registro
os devem demonstra
rar que o processo de
ce
ertificação ou recerttificação fo
oi efetivam
mente ate
endido, particularmennte com respeito aos
a
forrmulários de solicittação, rela
atórios de
e avaliaçã
ão e outro
os docum
mentos rela
acionados à
co
oncessão, manutençção, recerttificação, e
extensão ou reduçã
ão de esccopo, e su
uspensão ou
ca
ancelamentto da certifficação.
7.1
1.2 Os re
egistros devem ser id
dentificado
os, gerenciados e descartados,, de modo
o a assegurar
a integridade do proccesso e a confidenccialidade das
d
inform
mações. Oss registros
s devem ser
s
ma
antidos po
or um perío
odo de, no mínimo, 4 (quatro) anos,
a
tendo
o em vista que um ciclo comple
eto
de
e certificaçção tem a duração de 3 (trêss) anos ou
u, ainda, como
c
requuerido porr acordos de
rec
conhecime
ento, obrigações contratuais, le
egais ou ou
utras.
7.1
1.3. O IBE
EC Certificcador deve
e ter acord
dos exequ
uíveis para
a exigir qu e a pesso
oa certifica
ada
infforme, sem
m demora
a, sobre questões q ue possam
m afetar sua
s
capaccidade em continuarr a
ate
ender aos requisitos de certificação.
2 Informaç
ção públic
ca
7.2
2.1 O IBE
EC Certificcador deve
e verificarr e fornece
er informa
ações, quaando soliciitado, se um
u
7.2
ind
divíduo dettiver, no momento,
m
uma
u
certificcação válid
da e o esco
opo dessaa certificaçã
ão, exceto se
forr exigido por lei que tais
t
informações não
o possam ser
s divulga
adas.
7.2
2.2 O IBE
EC Certifica
ador deve tornar disp
ponível ao público, sem a neceessidade de solicitaçã
ão,
infformações sobre o escopo
e
do esquema
e
d
de certifica
ação e uma
a descriçãoo geral do processo de
ce
ertificação.
7.2
2.3 Todoss os requissitos do esquema de
e certificaçã
ão devem ser listadoos e dispon
nibilizados ao
pú
úblico, sem
m necessida
ade de solicitação.
7.2
2.4 As infformaçõess fornecida
as pelo IB EC Certific
cador, incluindo a ppublicidade
e, devem ser
s
pre
ecisas e não engano
osas.
7.3
3 Confidencialidade
e
3.1 O IBE
EC Certificcador deve
e estabeleccer política
as e proce
edimentos documenttados para
a a
7.3
ma
anutenção
o e divulgaçção de info
ormações.
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7.3
3.2 O IBEC Certifficador de
eve, por meio de acordos legalmente
te exequív
veis, man
nter
co
onfidencial toda inforrmação obtida duran
nte o proce
esso de ce
ertificação. Estes aco
ordos deve
em
ab
branger tod
do o pesso
oal.
7.3
3.3 As infformações obtidas durante o p
processo de certificaç
ção, ou dee outras fon
ntes que não
n
o solicitante
e, candidatto ou pess
soa certificcada, não
o podem ser
s divulgaadas a um
ma parte não
n
au
utorizada, sem o con
nsentimento por esccrito do so
olicitante, candidato
c
ou pessoa
a certificad
da,
ex
xceto quando a lei exxigir.
7.3
3.4 Quando exigido
o por lei pa
ara liberar informaçõ
ões confide
enciais, o IIBEC Certtificador de
eve
co
omunicar à pessoa in
nteressada
a sobre qu ais informações dev
vem ser forrnecidas, a menos que
q
es
sta lei proíb
ba.
7.3
3.5 O IBE
EC Certifica
ador deve assegurarr que as attividades dos
d organissmos relac
cionados não
n
co
omprometa
am a confid
dencialidad
de.
4 Seguran
nça
7.4
7.4
4.1 O IBE
EC Certificcador deve
e desenvo
olver e doc
cumentar as políticaas e os prrocedimenttos
ne
ecessários para gara
antir a segurança ao longo de todo o pro
ocesso de certificaçã
ão e, quan
ndo
oc
correrem fa
alhas de se
egurança, deve ter m
medidas de
efinidas parra tomar a ções corre
etivas.
7.4
4.2 Políticcas e pro
ocedimento
os de seg
gurança de
evem incluir dispossições parra garantirr a
se
egurança d
de materiais de exam
me, levando
o em consiideração:
a) os locais dos materiais (por exem
mplo, o trransporte, a entregaa eletrônic
ca, descarrte,
armazzenagem, centro de exame);
b) a natu
ureza dos materiais (por
(
exemp
plo, eletrôn
nico, papell, equipam ento de teste);
c) as eta
apas do processo
p
de exame
e (por ex
xemplo, desenvolvim
d
dministraçã
ão,
mento, ad
relato
o de resulta
ados):
d) as am
meaças oriu
undas da utilização
u
rrepetida de
e materiais
s de examee.
4.3 O IBE
EC Certificcador deve evitar q
que os can
ndidatos adotem
a
prááticas frau
udulentas de
7.4
ex
xame, de m
modo a:
a) solicittar a assin
natura de um
u acordo
o de confid
dencialidad
de, ou out ro acordo,, indicando
oo
seu ccompromissso de nã
ão liberar materiais confidenciais de exxame ou participar de
práticcas fraudule
entas na re
ealização d
dos exame
es;
b) disponibilizar a presença de
d um sup
pervisor de exame;
ntidade do candidato
o;
c) confirrmar a iden
d) evitarr que quaissquer ajuda
as não auttorizadas sejam
s
introduzidas naa área de exame;
e
e) imped
dir o acessso a ajudas
s não autorrizadas durante o exame;
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f) monittorar os ressultados do
os examess, para indícios de fra
aude.
as de Certificação de Técnico
os e Engen
nheiros de
e Custos
8. Esquema
8.1
1
Deve existir um
m esquema
a de certificcação para
a cada nív
vel de certtificação de
e Técnicoss e
En
ngenheiross de Custos.
8.2
2

Um essquema de
e certificaç
ção deve cconter os se
eguintes elementos:
a) escop
po de certifficação;
b) descrrição de fun
nção e de tarefas;
c) a com
mpetência requerida;
r
d) habilid
dades (não
o aplicávell à certifica
ação do IBEC Certific
cador);
e) pré-re
equisitos;
f) Códig
go de Ética
a e Conduta.

8.3
3

Um essquema de
e certificaç
ção deve in
ncluir os se
eguintes re
equisitos:
a) critérios para a certificação inicial e recertificaç
ção;
b) métod
dos de ava
aliação parra a certificcação inicia
al e recertificação;
dos e critérrios de sup
pervisão (n
não aplicáv
vel ao esqu
uema de ccertificação
o);
c) métod
d) critérios para a suspensão
o e cancela
amento da
a certificaçã
ão;
e) critérios para altterar o esc
copo ou o n
nível de ce
ertificação.

4
No de
esenvolvim
mento e na análise do
o esquema de certificação, o IIBEC Certtificador de
eve
8.4
terr documen
ntos para demonstrar
d
r:
opriados;
a) o envolvimento de especia
alistas apro
b) a utilizzação de uma
u
estruttura aprop riada que represente
e de formaa justa os interesses de
todas as partes significativ
vamente in
nteressada
as, sem pre
edomínio dde qualque
er interesse
e;
c) a iden
ntificação e alinhame
ento de pré
é-requisitos
s com os re
equisitos dde competê
ência;
d) a ide
entificação e alinham
mento doss mecanis
smos de avaliação
a
com os requisitos
r
de
competência;
e) uma a
análise de função ou prática qu
ue seja con
nduzida e atualizada
a
para:
 ide
entificar prré-requisito
os;
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co
onfirmar oss mecanism
mos de ava
aliação e o conteúdo do examee;
ide
entificar oss requisitos
s e intervallo para a re
ecertificaçã
ão.

8.5
5
O IBE
EC Certificcador dev
ve assegu rar que o esquema
a de certifficação é analisado
o e
va
alidado de fforma conttínua e sistemática.
8.6
6 Não apliccável ao IB
BEC Certificador.
os do proc
cesso de certificaçã
c
ão de Técn
nicos e En
ngenheiro
os de Custtos
9. Requisito
9.1
1 Process
so de solic
citação
9.1
1.1 Após a solicitaçção, o IBEC
C Certifica
ador deve disponibiliz
zar uma viisão geral do processso
de
e certificaçã
ão de Técnicos e En
ngenheiross de Custos, de acord
do com seeu respectivo esquem
ma.
No
o mínimo, a visão ge
eral deve in
ncluir:
 os req
quisitos pa
ara a certificação e se
eu escopo;
 uma d
descrição do
d process
so de avaliiação;
 os dirreitos dos solicitantes
s
s;
 os deveres de uma
u
pesso
oa certificad
da; e
 as taxxas.
9.1
1.2 O IBE
EC Certificcador dev
ve requere
er o preen
nchimento completo de um fo
ormulário de
ins
scrição, asssinado pelo solicitan
nte, eletron
nicamente ou não, qu
ue inclua, nno mínimo:
a) inform
mação neccessária pa
ara identifi car o solic
citante, como nome, seu CPF, endereço
oe
outrass informações requeridas pelo esquema de certifica
ação;
b) o esco
opo da cerrtificação desejada;
d
c) uma declaração de que o solicita
ante se compromet
c
te a atendder aos requisitos
r
de
q
in formação necessária
a para a avvaliação;
certificcação e a fornecer qualquer
d) qualquer inform
mação co
omplementtar de apoio para
a demonsstrar objetivamente o
cumprimento co
om os pré-requisitos do esquem
ma;
e) aviso ao solicita
ante de sua
a oportunid
dade para declarar, com
c
justificcativa, um pedido pa
ara
d necessidades esp
peciais (ve
er 9.2.5).
a acomodação de
9.1
1.3 O IBE
EC Certificador deve analisar o pedido para
p
confirm
mar que o solicitante
e atende aos
a
req
quisitos do
o esquema
a de certific
cação.
9.2
2 Process
so de avaliação
9.2
2.1 O IBE
EC Certifiicador dev
ve implem
mentar os métodos e mecannismos es
specíficos de
av
valiação, co
omo definido no esqu
uema de ccertificação
o.
9.2
2.2 Quando houve
er uma mudança
m
n
no esquem
ma de ce
ertificação,, que exijja avaliaçção
ad
dicional, o IBEC Certificador
C
r deve do
ocumentarr e tornarr publicam
mente ace
essível, se
em
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ne
ecessidade
e de pedido
o, os méto
odos e meccanismos específicos
e
s necessárrios para verificar
v
se as
pe
essoas certtificadas atendem ao
os requisito
os alterado
os.
9.2
2.3 A ava
aliação devve ser plan
nejada e e
estruturada
a, de modo
o a garanttir que os requisitos do
es
squema de
e certificaçção sejam
m verificado
os de form
ma objetiv
va e sistem
mática, co
om evidência
do
ocumentad
da para con
nfirmar a competênci
c
ia do cand
didato.
9.2
2.4 O IB
BEC Certificador deve verifiicar os métodos
m
de avaliaação dos candidato
os,
as
ssegurando
o que eles sejam justtos e válid os.
9.2
2.5 Consiiderando a legislaçã
ão naciona
al e a integridade da
a avaliaçãão, o IBEC
C Certificad
dor
de
eve verifica
ar e acomo
odar neces
ssidades esspeciais justificadas. [ver 9.1.2 (item e)]
9.2
2.6 Caso o trabalho
o seja dese
envolvido por outro organismo
o, o IBEC C
Certificado
or deve ob
bter
os
s relatórioss, dados e registro
os aproprriados parra demons
strar que os resulttados seja
am
estabeleciidos pelo esquema de
eq
quivalentess e estejam
m em con
nformidade
e com os requisitos
r
ce
ertificação.
9.3
3 Exame
9.3
3.1 Os exxames para
a avaliar a competên
ncia devem
m ser desenvolvidos de forma consistente
c
ee
co
om base no
o esquema
a de certific
cação, pod
dendo ser:






meio escrito;
de forrma oral;
de mo
odo prático
o;
obserrvacional; ou
o
outross meios co
onfiáveis e objetivos.

Os
s requisitoss de exam
me devem ser
s desenvvolvidos de
e forma a assegurar
a
a compara
abilidade dos
d
res
sultados, do conte
eúdo, da dificulda
ade e, in
nclusive, a validadde das decisões
d
de
reprovação/a
aprovação
o de cada exame.
e
9.3
3.2 O IBE
EC Certificcador dev
ve ter proccedimento
os para as
ssegurar uuma administração de
ex
xames consistentes.
9.3
3.3 Critérios para condições
s de adm
ministração
o de exam
mes deveem ser es
stabelecido
os,
do
ocumentad
dos e monittorados.
9.3
3.4 O eq
quipamento
o técnico, caso sejja utilizad
do no pro
ocesso, deeve ser verificado
v
ou
ca
alibrado, qu
uando apro
opriado.
3.5 A metodologia
a e os procedime
entos aprropriados devem sser docum
mentados e
9.3
im
mplementad
dos para reafirmar, em intervvalos defin
nidos e ju
ustificados,, a equida
ade, valide
ez,
co
onfiabilidad
de e desempenho geral de
e cada exame, pa
ara que ttodas as deficiências
ide
entificadass sejam corrigidas.
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9.4
4 Decisão
o sobre a certificaçã
c
ão de Técn
nicos e En
ngenheiros de Custtos
9.4
4.1 A info
ormação coletada
c
durante o p
processo de
d certifica
ação devee ser sufic
ciente para
a o
IBEC Certificcador:
a) tomarr uma decisão sobre a certificaçção; ou
b) rastre
ear, por exe
emplo, um recurso, u
uma apelaç
ção ou um
ma reclamaação.
4.2 As d
decisões relativas à concesssão, manutenção, recertificcação, suspensão ou
9.4
ca
ancelamentto da certifficação não
o podem sser terceiriz
zadas.
9.4
4.3 O IBE
EC Certificador dev
ve limitar sua decis
são sobre
e certificaçção aos requisitos
r
do
es
squema de
e certificaçã
ão.
9.4
4.4 A deccisão sobrre a certific
cação de um candid
dato deve ser feita pelo IBEC
C Certificad
dor
un
nicamente com base
e nas informações o
obtidas du
urante esse
e processoo. O pess
soal que te
em
fun
nção decissória não pode
p
ter pa
articipado d
do exame ou treinam
mento do caandidato.
9.4
4.5 O pessoal que
e toma decisões de
e certificaç
ção deve ter conheccimento e experiência
su
uficientes ssobre o pro
ocesso parra determin
nar se os requisitos foram atenddidos.
9.4
4.6 A certtificação nã
ão pode se
er concedid
da até que
e todos os requisitos sejam atendidos.
9.4
4.7 O IBE
EC Certifica
ador deve:
a) forneccer um cerrtificado pa
ara as pesssoas habilitadas;
er a propriedade exc
clusiva sob
bre os certiificados, que devem ter o form
mato de carrta,
b) mante
cartão
o ou outrro meio, assinado ou autorrizado porr um me mbro resp
ponsável da
organ
nização.
9.4
4.8 Os ce
ertificados devem
d
con
nter, no míínimo:
a) nome
e completo da pessoa
a certificad
da;
b) identifficação única da certtificação co
oncedida;
c) nome
e e logomarca do IBE
EC Certifica
ador;
d) referê
ência ao esquema
e
de
d certifica
ação, data
a de emis
ssão, incluuindo norm
ma ou outrros
docum
mentos rele
evantes, se for o casso;
e) escop
po da certifficação;
f) data e
efetiva da certificação
c
o e da exp
piração.
9.4
4.9 O cert
rtificado de
eve ser elab
borado de forma a re
eduzir os riiscos de faalsificação..
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9.5
5 Suspens
são ou cancelamen
nto de certtificação de
d Técnico
os e Engeenheiros de
d Custos
9.5
5.1 O IBE
EC Certificcador deve
e ter políticcas e proc
cedimentos
s documenntados para suspenssão
ou
u cancelam
mento da certificaçã
ão, que de
evem especificar as
s ações ssubsequentes a sere
em
tom
madas.
9.5
5.2 A nã
ão solução
o dos problemas que originaram
m a suspen
nsão, no pprazo estab
belecido pe
elo
IBEC Certifficador, po
or parte da pesso a certifica
ada, deve resultar no cance
elamento da
ce
ertificação.
9.5
5.3 O IB
BEC Certificcador deve
e ter acord
dos exequííveis com a pessoa ccertificada para garan
ntir
qu
ue, em ca
aso de suspensão da
d certifica
ação, ela cesse a divulgaçãoo da sua certificaçã
ão,
en
nquanto esstiver suspe
ensa;
9.5
5.4. O IB
BEC Certificcador deve
e ter acord
dos exequííveis com a pessoa ccertificada para garan
ntir
qu
ue, em casso de cancelamento da
d certifica
ação, ela abstenha-s
a
se de utilizaar todas as referências
ao
o seu statu
us de certifiicada.
9.6
6 Process
so de rece
ertificação de Técnic
cos e Eng
genheiros de Custoss
6.1 O IBE
EC Certificcador deve
e ter proce
edimentos documentados paraa a implem
mentação do
9.6
pro
ocesso de recertifica
ação de acordo com os requisittos do esqu
uema de ccertificação
o.
9.6
6.2 O IBE
EC Certificcador deve
e assegurrar, durantte o proce
esso de reecertificaçã
ão, que se
eja
co
onfirmada a manuten
nção da competência
a e a contin
nuidade da
a conformiddade com os requisittos
vig
gentes do esquema, por parte da pessoa
a certificada
a.
6.3 O perríodo de recertificação deve b
basear-se nos requis
sitos do essquema. A justificativa
9.6
pa
ara o período de rece
ertificação deve levarr em consideração, quando
q
apllicável:
a) requissitos regula
atórios (nã
ão aplicáve
el ao proce
esso de cerrtificação);
anças em documento
d
os normativvos (não aplicável ao
o processoo de certific
cação);
b) Muda
c) muda
anças nos requisitos
r
pertinentess do esque
ema;
d) a nattureza e a maturida
ade da ind
dústria ou do camp
po no quaal a pesso
oa certifica
ada
trabalha;
e) os risccos de um
ma pessoa incompete
ente;
f) muda
anças contíínuas na te
ecnologia, e nos requ
uisitos para
a pessoas certificada
as;
p
interressadas;
g) requissitos das partes
h) Não a
aplicável ao
o processo
o de certificcação.
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9.6
6.4 As atiividades de recertific
cação devvem ser ad
dequadas para garanntir que ha
aja avaliaçção
im
mparcial e cconfirmaçã
ão da continuidade da
a competê
ência da pe
essoa certifficada.
9.6
6.5 A rece
ertificação deve cons
siderar, no
o mínimo:
a) avalia
ação;
b) desen
nvolvimentto profissio
onal;
c) entrevvistas estru
uturadas (N
Não aplicá
ável ao pro
ocesso de certificação
c
o);
d) confirrmação de trabalho satisfatório
s
contínuo e registro de
d experiêência profis
ssional;
e) exames;
f) declaração da capacidade
c
e física em
m relação à competên
ncia em qu estão;
g) cursos e treinam
mentos pro
ofissionais;
h) particcipação em
m eventos e congresssos;
i) publiccações em mídias, ev
ventos ou periódicos
s.
9.7
7 Uso de c
certificado
os, logotip
pos e marrcas
9.7
7.1 O IBEC Certifficador, ao
o fornece
er uma marca
m
ou logotipo de certific
cação, de
eve
do
ocumentar as condições para uso
u e adm
ministrar ap
propriadamente os diireitos para
a utilização
oe
representaçã
ão.
7.2 O IBE
EC Certificador dev
ve assegu
urar que a pessoa certificadaa assine um
u contra
ato,
9.7
ele
etronicame
ente ou não, para:
a) atender às dispo
osições pe
ertinentes d
do esquem
ma de certifficação;
ações som
mente com relação ao
a escopo
o para o qual a ce
ertificação foi
b) fazer reivindica
edida;
conce
c) não u
utilizar a ce
ertificação de maneirra prejudic
cial à reputação do IB
BEC Certifficador e não
n
fazer nenhuma
a declaraç
ção consiiderada enganosa
e
ou não autorizada
a relativa à
certificcação;
d) interro
omper toda
as as men
nções à ce
ertificação e devolverr quaisqueer certificad
dos emitido
os,
em ca
aso de susspensão ou
u cancelam
mento;
e) não utilizar o ce
ertificado de
e maneira enganosa
a.
9.7
7.3 O IBE
EC Certificcador deve
e tratar com
m medidas
s corretivas, qualqueer uso inde
evido da sua
s
ma
arca ou log
gotipo de certificação
c
o.
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9.8
8 Apelaçõ
ões contra
a decisões
s de certifiicação de Técnicos
s e Engenh
heiros de Custos
9.8
8.1 O IBE
EC Certificcador deve
e ter um p
processo documenta
d
do de trattamento de apelaçõe
es,
inc
cluindo as atividadess de:
a) receb
ber, avaliarr, validar, investigarr e identificar as aç
ções correetivas apro
opriadas que
q
devem
m ser assu
umidas em resposta, tendo em vista os re
esultados oobtidos antteriormente
e;
b) rastre
ear e registtrar as ape
elações e a
as respectivas ações corretivass tomadas;
c) garan
ntir que, se aplicável, as ações corretivas apropriada
as são tom
madas.
9.8
8.2 As po
olíticas e procedimen
p
ntos devem
m assegurrar que tod
das as apeelações se
ejam tratad
das
de
e uma form
ma construttiva, imparcial e em ttempo hábil.
9.8
8.3 Uma descrição
o do proc
cesso de tratamen
nto de ap
pelações deve esta
ar acessível
pu
ublicamente.
9.8
8.4 O IBE
EC Certificador dev
ve ser ressponsável pelas de
ecisões em
m todos os
o níveis do
pro
ocesso de
e tratamen
nto de ape
elações e assegurarr que o pe
essoal tom
mador de decisão se
eja
dis
stinto do envolvido no processo
o de tratam
mento de apelações.
a
9.8
8.5 A sub
bmissão, investigação e deccisão sobre
e as apellações nãão podem resultar em
e
qu
uaisquer açções discriminatórias
s contra o a
apelante.
9.8
8.6 O IBE
EC Certificador dev
ve acusarr o recebimento da apelaçãoo e deve fornecer ao
ap
pelante rela
atórios de progresso e o resulta
ado final.
8.7 O IBE
EC Certificcador deve
e notificar fformalmen
nte o apela
ante quantto ao final do processso
9.8
de
e tratamentto de apela
ações.
9.9
9 Reclama
ações
9.1 O IBE
EC Certificcador deve
e ter um p rocesso documentad
do para reeceber, avaliar e tom
mar
9.9
de
ecisões sob
bre reclam
mações.
9.9
9.2 Uma descrição do proces
sso de tra
atamento de
d reclama
ações devve estar ac
cessível se
em
ne
ecessidade
e de solicittação. Os procedime
entos deve
em tratar todas
t
as ppartes de forma
f
justa
ae
eq
quitativa.
9.3 As po
olíticas e procedimentos devvem assegurar que
e todas aas reclama
ações seja
am
9.9
tra
atadas e p
processada
as de form
ma constrrutiva, imp
parcial e em
e tempo hábil. O processo de
tra
atamento d
de reclama
ações deve
e incluir os seguintes elementos
s e métodoos:
a)

um
m esboço do
d process
so de receb
bimento, validação, investigaçãão da recla
amação, pa
ara
de
ecidir quaiss ações devem ser to
omadas em
m sua resp
posta;

b)

rasstreamento
o e registro
o, incluindo
o as ações
s empreendidas em ssua respos
sta;
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a ssegurança
a de que, se aplicáve
el, as corre
eções e açõ
ões corretiivas aprop
priadas seja
am
tom
madas.

9.9
9.4 Ao re
eceber uma
a reclamaç
ção, sendo
o pertinentte, o IBEC
C Certificaddor deve responder
r
de
forrma apropriada.
9.9
9.5 O IBE
EC Certifica
ador deve acusar o rrecebimento da recla
amação e ffornecer ao reclaman
nte
relatórios de
e progresso
o e os resu
ultados fina
ais.
9.6 Ao recceber a reclamação, o IBEC C
Certificadorr deve ser responsávvel por reunir e verificcar
9.9
tod
das as info
ormações necessária
n
as para vallidá-la.
9.9
9.7 Semp
pre que po
ossível, o IBEC Certiificador de
eve notifica
ar, formalm
mente, ao reclamante
r
eo
fim
m do proce
esso de tratamento de reclamaçções.
9.9
9.8 Qualq
quer reclam
mação fundamentad a a uma pessoa
p
cerrtificada, reealizada por
p outrem, o
IBEC Certificcador deve
e comunica
ar à pesso a em ques
stão, em prrazo aproppriado.
9.9
9.9 O prrocesso de
d tratamento de reclamaçõ
ões deve
e ser suj eito a re
equisitos de
co
onfidencialiidade, no que
q se refe
ere ao recl amante e ao objeto da
d reclamaação.
9.10 A deccisão a ser comunica
ada ao recclamante deve
d
ser fe
eita ou serr analisada
a e aprova
ada
9.9
po
or pessoal não envolvvido anteriormente n
no assunto da reclamação.
10
0. Requisitos do Sistema de Gestão d
de Certific
cação de Pessoas do IBEC Certificad
dor
(S
SGCP)
0.1 Genera
alidades
10
d
estab
belecer, do
ocumentarr, impleme
entar e m
manter um
m sistema de
O IBEC Cerrtificador deve
estão que sseja capazz de apoiarr e demon strar o cum
mprimento consistennte dos req
quisitos desste
ge
Ma
anual.
0.2 Requis
sitos geraiis do SGC
CP
10
10
0.2.1 Liderrança e co
omprometimento
O objetivo d
do IBEC Certificador
C
r é consollidar-se co
omo referê
ência na áárea de ce
ertificação de
pe
essoas, focando no reconhec
cimento do
o profissio
onal na área
á
de E
Engenharia de Custo
os,
pro
opiciando o alavanca
amento na
a sua carre
eira e maior retorno às
à organizaações e à sociedade.
s
.
A Alta Admin
nistração demonstra
d
liderança e comprom
metimento com relaçção ao SGC
CP ao:
a) Respo
onsabilizarr-se por prestar conta
as pela sua eficácia;
b) Asseg
gurar que a Política e o objetivvo do SGC
CP sejam compatíveeis com o contexto e a
direçã
ão estratég
gica da org
ganização;
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Política do Sistema de
e Gestão de
d Certificação de P
Pessoas
Para m
melhorar continuame
c
ente o proccesso de certificação
o, temos o ccompromis
sso de
asseg
gurar nossa
as diretrize
es institucio
onais:







aprimoram
mento do SGCP;
S
confiabilid
dade, cred
dibilidade, rresponsivid
dade e imp
parcialidadde;
confidenccialidade, preservaçã
p
ão e segurança da in
nformação;;
ética, tran
nsparência
a e complia
ance;
satisfação
o, competê
ência e recconhecime
ento profiss
sional de cclientes e
colaborad
dores;
promoção
o do desen
nvolvimentto sustentá
ável.

c) Asseg
gurar a in
ntegração dos requ
uisitos do
o SGCP nos
n
proceessos de negócio da
organ
nização;
d) Promo
over o uso
o da aborda
agem de p
processo e da mentalidade de rrisco;
e) Asseg
gurar que os
o recursos necessá
ários para o SGCP es
stejam dispponíveis;
f) Comu
unicar a im
mportância de uma ge
estão efica
az e de esta
ar conform
me com os requisitos do
SGCP
P;
g) Asseg
gurar que o SGCP allcance seu
us resultados pretend
didos;
h) Engajjar, dirigir e apoiar pe
essoas a ccontribuir para
p
a eficá
ácia do SG
GCP;
i) Promo
over melho
oria;
j) Apoia
ar outros papéis
p
perttinentes da
a gestão a demonstrrar como ssua lideran
nça se aplica
as áre
eas sob su
ua responsabilidade;
k) Demo
onstrar focco no cliente asseg
gurando qu
ue os requisitos doo cliente, os
o requisittos
estatu
utários e re
egulamenta
ares sejam
m atendidos
s consisten
ntemente;
l) Asseg
gurar que,, quando mudançass forem effetuadas, estas devvem ser re
ealizadas de
forma
a planejada
a e sistemá
ática, inclu indo suas potenciais
s consequêências;
m) Asseg
gurar que os riscos e oportun
nidades qu
ue afetem os serviço
ços e a ca
apacidade de
fomen
ntar a satissfação do cliente
c
seja
am determ
minados e atendidos.
a
A Alta Administração do IBEC Certificado
C
or deve nomear um Representtante da Administraç
A
ção
RA) que, iindepende
entemente de outra
as respons
sabilidades
s, deve teer responsabilidade
e e
(R
au
utoridade q
que incluem
m:
a) asseg
gurar que os proces
ssos e pro
ocedimento
os necessários paraa o sistem
ma de gesttão
sejam
m estabeleccidos, implementado s e mantid
dos;
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b) relata
ar à Alta Ad
dministração sobre o desempenho do SGCP e qualquer necessida
ade
de me
elhoria.
0.2.2 Docu
umentação
o do SGCP
P
10
Re
equisitos a
aplicáveis neste Ma
anual dev em ser documenta
d
dos. O IB
BEC Certifficador de
eve
as
ssegurar q
que a info
ormação documenta
d
ada do SG
GCP seja fornecida para todo o pesso
oal
relevante.
0.2.3 Contrrole de do
ocumentos
s do SGCP
P
10
O IBEC Certtificador de
eve estabe
elecer proccedimentos
s para con
ntrolar os ddocumento
os (internoss e
ex
xternos) qu
ue se relacionam co
om o aten dimento deste
d
Manu
ual, podenndo estar em qualqu
uer
forrma ou tipo
o de mídia
a. Os proce
edimentos devem deffinir os con
ntroles neccessários para:
p
a) aprovvar docume
entos quan
nto à adequ
uação ante
es de sua emissão;
b) revisa
ar, atualiza
ar e reaprov
var docum
mentos;
c) asseg
gurar que alteraçõe
es e a sittuação atu
ual da rev
visão doss documen
ntos esteja
am
identifficadas;
gurar que as
a versões
s pertinente
es de docu
umentos ap
plicáveis eestejam dis
sponíveis nos
n
d) asseg
locaiss de uso;
e) asseg
gurar que os
o docume
entos perm
maneçam le
egíveis e prontamentte identificá
áveis;
f) asseg
gurar que os documentos de
e origem externa sejam ideentificados e que sua
s
distrib
buição seja
a controlad
da;
dir o uso
o não inten
ncional d e documentos obs
soletos e utilizar identificaçção
g) imped
adequ
uada se esstiverem re
etidos para
a qualquer finalidade.
0.2.4 Contrrole de reg
gistros
10
eve estabe
elecer e m
manter registros, inclu
usive os dee origem externa,
e
pa
ara
O IBEC Cerrtificador de
over evidê
ências da conformid
dade com os requis
sitos e da operaçãoo eficaz do
o SGCP. Os
pro
reg
gistros devvem ser mantidos
m
le
egíveis, prrontamente
e identificá
áveis e reccuperáveis
s. Devem ser
s
es
stabelecido
os proced
dimentos para defi nir os co
ontroles necessário
n
os para identificaçã
ão,
armazenage
em, proteçã
ão, recupe
eração, tem
mpo de rete
enção e de
escarte de seus regis
stros.
10
0.2.5 Análiise crítica pela direç
ção
10
0.2.5.1 Gen
neralidade
es
A Alta Adm
ministração do IBEC Certificad
dor deve estabelece
e
er procedim
mentos pa
ara revisarr o
SG
GCP em iintervalos planejado
os a fim d
de garantir sua con
ntínua perttinência, adequação
a
o e
efiicácia, inclluindo as políticas
p
e os objetivvos estabelecidos relacionadoss ao atendimento desste
Ma
anual. Esta
as análises devem ser
s realizad
das pelo menos
m
uma
a vez a caada 12 meses e deve
em
se
er documen
ntadas.
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0.2.5.2 Enttradas parra análise crítica
10
As
s entradas para a an
nálise crític
ca pela dirreção (ACD) devem incluir infoormações relacionad
das
co
om o seguinte:
a) resulttados de auditorias
a
internas e externas (por exem
mplo, avaliaação por organismo
o
de
acreditação);
b) comentários de solicitante
es, candida
atos, pess
soas certificadas e daas partes interessad
das
relacio
onados co
om o atendimento desste Manua
al;
c) salvag
guarda da imparcialid
dade;
ação das ações
a
prev
ventivas e corretivas;;
d) a situa
e) açõess de acomp
panhamen
nto de anál ises crítica
as anteriore
es;
f) o cum
mprimento dos objetiv
vos;
g) muda
anças que possam
p
affetar o SGC
CP;
h) apelações e recclamações.
0.2.5.3 Saídas da an
nálise crítica
10
As
s saídas da análisse crítica pela direçção devem incluir no mínim
mo decisõ
ões e açõ
ões
relacionadass ao seguin
nte:
a) melho
oria da eficcácia do SG
GCP e doss seus proc
cessos;
b) melho
oria dos se
erviços de certificação
c
o relaciona
ados ao cu
umprimentoo deste Ma
anual;
c) necesssidades de recursos
s.
10
0.2.6 Audittorias inte
ernas do SGCP
S
10
0.2.6.1 O IB
BEC Certifficador dev
ve estabel ecer proce
edimentos para audittorias interrnas a fim de
ve
erificar se os requissitos deste
e Manual sejam ate
endidos e efetivameente imple
ementadoss e
ma
antidos.
10
0.2.6.2 Um programa
a de auditoria deve se
er planejad
do, levando
o em conssideração a importância
do
os processos e áreass a serem auditadas,
a
bem como
o os resultados de auuditorias anteriores.
a
0.2.6.3 As auditorias internas devem
d
ser realizadas
s pelo men
nos uma veez a cada 12 meses. A
10
fre
equência d
das auditorias internas pode sser reduzid
da se o IB
BEC Certifiicador dem
monstrar que
q
se
eu SGCP ccontinua a ser efetiv
vamente im
mplementa
ado de acordo com este Man
nual e possui
co
omprovada
a estabilida
ade.
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10
0.2.6.4 O IB
BEC Certifficador dev
ve assegurrar que:
a) as auditorias intternas seja
am conduzzidas por pessoal
p
competente, com conh
hecimento do
proce
esso de cerrtificação, de
d auditoriias e dos requisitos
r
deste
d
Man ual;
b) audito
ores não auditem seu
u próprio trrabalho;
c) o pesssoal resp
ponsável pela
p
área auditada seja informado quuanto ao resultado
r
da
audito
oria;
d) quaisq
quer açõe
es resulta
antes de auditorias
s internas
s sejam tomadas de mane
eira
oportu
una e apro
opriada;
e) quaisq
quer oporttunidades de
d melhoriia sejam id
dentificadas
s.
0.2.7 Açõe
es corretiv
vas
10
O IBEC Cerrtificador deve
d
estab
belecer pro
ocedimento
os para identificaçãoo e tratam
mento de não
n
onformidad
des em sua
as operaçõ
ões.
co
O IBEC Cerrtificador deve també
ém, se neccessário, tomar
t
med
didas para eliminar as
a causas de
nã
ão conform
midades, a fim de pre
evenir a re
eincidência
a. Ações corretivas
c
ddevem serr apropriad
das
ao
o impacto d
dos proble
emas enco
ontrados. O
Os procediimentos de
evem definnir os requ
uisitos para
ao
se
eguinte:
a) identifficação de não confo
ormidades;;
b) determ
minação das causas da não co
onformidad
de;
o conformid
dades;
c) correçção de não
d) avalia
ação da ne
ecessidade
e de açõe
es para as
ssegurar que não coonformidad
des voltem
m a
ocorre
er;
e) determ
minação e implemen
ntação, em tempo hábil, das ações necesssárias;
f) registtro dos resultados da
as ações to
omadas; e
g) análisse da eficácia das aç
ções correttivas.
10
0.2.8 Açõe
es preventtivas
O IBEC Certtificador de
eve estabe
elecer proccedimentos
s para a to
omada de aações prev
ventivas pa
ara
eliminar as causas de
d potenciais das n
não conforrmidades. As açõess preventiv
vas tomad
das
de
evem ser a
adequadass ao impac
cto prováve
el dos pote
enciais pro
oblemas. O
Os procediimentos pa
ara
aç
ções preventivas devvem definir requisitoss para:
a) identifficação de potenciais
s não confo
formidades
s e suas ca
ausas;
b) avalia
ação da ne
ecessidade
e de ações para evita
ar a ocorrência de nãão conform
midades;
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c) determ
minação e implemen
ntação da a
ação neces
ssária;
d) registtro dos resultados da
as ações to
omadas;
e) análisse da eficácia das aç
ções preve ntivas tomadas.

1. Relação
o das Norm
mas Geren
nciais do S
SGCP
11
Ab
baixo estão
o descritass as NG qu
ue operacio
onalizam o SGCP:
NG

Títtulo

01

Im
mplementação do SG
GCP

02

Controle da Informaçã
ão Docume
entada

03

Au
uditorias In
nternas

04

Não Conform
midades, A
Ações Corretivas e Ações
A
Prevventivas

05

Gestão e Es
strutura da
a Organizaç
ção

06

Recursos Humanos

07

Prrocesso de
e Certificaçção
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