
Certificado uma vez, 
aceito em qualquer lugar
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Histórico
O IAF foi formado na primeira reunião de
“Organizações que Acreditam Organismos
de Certificação de Sistemas da Qualidade
e Programas de Certificação”, que foi 
realizada em 28 de janeiro de 1993, em
Houston, nos EUA. Na reunião estavam
presentes representantes de países, 
v.g.: EUA, México, Holanda, Reino Unido,
Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Japão.
Divulgou-se um comunicado após a 

reunião para anunciar que o IAF tinha
sido formado pelas organizações 
representadas.  O objetivo do IAF era 
operar um programa para acreditação
de organismos que lidam com avaliação
de conformidade, para assegurar que a
certificação de produtos, processos ou
serviços, em uma região ou país, pudesse
ser aceita em outras regiões ou em 
outros países. 

Introdução

O International Accreditation Forum (IAF) é uma associação mundial de 
Organismos de Acreditação, Associações de Organismos de Certificação e
outras organizações envolvidas em atividades de avaliação de conformidade
em uma variedade de campos, incluindo sistemas de gestão, produtos,
serviços e pessoal.

Também, por meio do programa, o IAF
tinha por objetivo assegurar o 
desenvolvimento de procedimentos de
avaliação de conformidade equivalentes,
utilizados pelas organizações.
As organizações membros, engajadas

em discussões regulares para alcançar os
objetivos acima, tanto procuram acordo
sobre a conveniência do reconhecimento
mútuo dos sistemas de acreditação de
cada um, quanto cooperam um com o
outro na troca de informações e de 
procedimentos sobre seus programas de
acreditação.
Posteriormente, tais reuniões seriam,

assim, identificadas como sendo aquelas
do IAF.
Eles tinham a intenção de contribuir

para o entendimento mútuo e para 
estabelecer confiança na operação de
tais programas de acreditação para
benefício do comércio internacional.
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l Nós atuamos por meio da acreditação de
organismos que certificam sistemas de 
gestão, produtos, pessoal e/ou inspeção. 

l Nós promovemos a aceitação mundial 
de certificados de conformidade emitidos
pelos organismos de inspeção e de 
certificação acreditados, por um 
organismo de acreditação membro do 
IAF, bem como procuramos agregar valor
a todas as partes interessadas, por meio 
do que fazemos e de nossos programas.

l Reunimos, mundialmente, organismos de
acreditação parceiros e representantes 
de grupos de partes interessadas, os 
quais buscam facilitar o comércio global, 
por intermédio da aceitação de 
certificados de conformidade acreditados.

Nós desenvolvemos (reconhecemos) os
processos e práticas apropriados de conduta
mundial de avaliação de conformidade,
bem como asseguramos sua aplicação 
universal pelos Organismos de Acreditação
membros do IAF e por seus organismos de
certificação e inspeção acreditados.
Consultamos amplamente as partes 

interessadas no desenvolvimento de nossos
programas e trabalhamos para oferecer a
melhor norma possível de avaliação de
conformidade para fornecer a nossos 
interessados um resultado com valor 
agregado.
Influenciamos o comércio mundial por

meio da cooperação com outras 
organizações internacionais importantes e
outros grupos da indústria.
A acreditação assegura às empresas e 

aos usuários finais que o organismo de
avaliação de conformidade que fornece
certificação para uma norma possui a 
competência e a imparcialidade exigidas
para fazê-lo, tal como evidenciado pelo
cumprimento das normas e requisitos 
internacionais.
O segundo objetivo do IAF é o 

estabelecimento dos Acordos de 
Reconhecimento Multilaterais (MLA) entre
seus organismos de acreditação membros. 
O objetivo desses acordos, como o nome

sugere, é assegurar o reconhecimento
mútuo de certificações acreditadas entre os
signatários ao MLA, e, subseqüentemente, a
aceitação de certificações acreditadas em
muitos mercados com base em uma 
acreditação.

Os benefícios de um MLA para as 
empresas é que, se as normas, especificações
e métodos de avaliação de conformidades
forem os mesmos, um certificado ou 
certificação poderá ser reconhecida pelo
mundo, assim, diminuindo o custo da 
certificação acreditada e reduzindo o risco
de que os produtos e os serviços possam
ser rejeitados por parceiros do comércio 
internacional.
O MLA contribui para a liberdade do

comércio mundial, eliminando as barreiras
técnicas.  O IAF trabalha para encontrar a
maneira mais eficaz de alcançar um sistema
único, o qual alcance o objetivo: 
Certificado uma vez, aceito em 
qualquer lugar.

O estatuto do IAF, acordado pelos membros
em novembro de 2000, formaliza estes 
objetivos:
l O International Accreditation Forum, Inc. 
(IAF) (Fórum Internacional de Acreditação
–IAF) é uma associação internacional de 
organizações que acordaram em trabalhar
juntas a nível mundial para alcançar 
objetivos comuns de facilitação do 
comércio.

l Nós somos o maior fórum mundial para 
desenvolvimento dos princípios e das 
práticas para conduta de avaliação de 
conformidade que transmite a confiança 
necessária para aceitação do mercado. 

O Papel e os Objetivos do IAF

O principal objetivo do IAF é o desenvolvimento de um único programa
mundial de avaliação de conformidade, que reduza o risco tanto às empresas
quanto aos usuários finais, pela garantia da confiança nos certificados e 
certificações acreditados.
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Estas organizações examinam uma enorme
gama de produtos, materiais, instalações,
fábricas, processos, procedimentos de 
trabalho e serviços, tanto no setor privado
como no setor público.
Elas também emitem pareceres sobre

uma grande gama de parâmetros, 
incluindo qualidade, adequação para uso
e segurança contínua em operação.
O principal objetivo é a redução do risco

para o comprador, proprietário, usuário ou
consumidor do item.

A Importância da Avaliação de Conformidade em um Mercado Global

O aumento da liberdade comercial e o desenvolvimento de novas tecnologias
de fabricação e distribuição facilitou um rápido crescimento do comércio
mundial.  Subseqüentemente, isso resultou no surgimento de centenas de 
organismos de avaliação de conformidade de terceira parte nacionais e
multinacionais.

Membresia de organismos de 
acreditação: 
Aberta a organizações que conduzem e
administram programas, pelos quais elas
acreditam organismos para certificação de
sistemas da qualidade, produtos, serviços,
pessoas, sistemas de gestão ambiental,
assim como outros programas de avaliação
de conformidade.  Os organismos de
acreditação membros devem declarar sua
intenção de tomar parte no IAF MLA.

Membresia de Associações:
Aberta a organizações ou associações que
representam um grupo similar de entidades,
tanto nacionalmente quanto dentro do
país ou da região.

Membresia do IAF

A membresia do IAF está separada em algumas categorias:

Membresia de parceiros:
Aberta às entidades que representam os
interesses de um país, região ou 
internacionalmente, de partes do governo,
regulamentadores ou organizações que
não são organismos de acreditação, mas
que possuem interesse em avaliação de
conformidade e apóiam os objetivos do
IAF.  Os membros parceiros poderão ser
convidados a participar do trabalho 
técnico do IAF.

Condição de Reconhecimento Especial: 
O IAF pode decidir fornecer uma condição
de reconhecimento especial para 
organizações que compartilham um 
objetivo comum com a corporação. 
Essas organizações poderão ser 

representadas e participar das reuniões
dos membros do IAF, mas não têm direito
a voto.
A condição de reconhecimento especial

poderá, também, ser concedida a grupos
regionais, que promovam a implementação
do IAF MLA.

Membresia como observador:
Nos casos quando a Diretoria do IAF
acredita ser de interesse dos membros do
IAF estreitar relações com uma determinada
entidade, a Diretoria pode conceder a
condição de Observador a tal entidade
por um período que não exceda a um (1)
ano, mas sujeito à renovação anual.  
Um membro observador poderá ser

convidado a comparecer a qualquer 
reunião do IAF e/ou a participar de seu
trabalho técnico, conforme determinação
da Diretoria.  Entretanto, os membros 
observadores não têm direito a voto em
nenhum assunto.



O termo de abertura, as tarefas e as
funções dos membros, da Diretoria e da
secretaria são definidos pelo regimento 
interno e pelo Memorando de 
Entendimento (MoU).
O maior nível de autoridade no IAF são 

os membros na Assembléia Geral.  
Nas Assembléias Gerais tomam-se 

decisões e se estabelece a política em
nome dos membros.

As Assembléias Gerais são realizadas 
anualmente com a sede compartilhada
entre os organismos de acreditação 
membros.  Recentemente, as reuniões
foram realizadas em Kyoto (Japão), Berlim
(Alemanha), Bratislava (Eslováquia), 
Auckland (Nova Zelândia) e na Cidade do
Cabo (África do Sul).
A Diretoria é responsável pelas ações

legais, as quais serão realizadas em nome
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l Desenvolvimento de diretrizes, regras e 
procedimentos para a operação de 
programas de acreditação, certificação e
reconhecimento mútuo.

l Garantia de que todos os organismos de
acreditação membros operam nos 
níveis mais elevados de competência e 
integridade.

l Harmonização dos procedimentos de 
acreditação e respectiva implementação
com base em normas e guias 
internacionais.

Programas do IAF

O IAF dispõe de uma larga gama de programas elaborados para alcançar as
metas que contribuem com seus dois objetivos principais.  Os programas
satisfazem as seguintes funções:

l Desenvolvimento de diretrizes, regras e 
procedimentos para a operação de 
esquemas de avaliação de conformidade
a fim de atender às necessidades de 
setores específicos.

l Desenvolvimento de diretrizes, regras e 
procedimentos para operação de 
programas de conformidade para 
satisfazer requisitos regulamentares ou 
do governo.

l Troca de informações entre organismos 
de acreditação.

l Cooperação na capacitação de 
avaliadores e outras pessoas.

l Contribuição ao trabalho da ISO e outros
organismos internacionais relevantes.

l Ligação com grupos regionais de 
organismos de acreditação.

l Ligação com outros organismos 
relevantes, v.g.: ILAC, ISO e grupos da 
indústria.

l Auxílio a organismos de acreditação 
emergentes de países de baixa ou 
média renda.

dos membros, para o desenvolvimento de
orientações amplas da política para o IAF e
para assegurar que o trabalho rotineiro do
IAF seja realizado em concordância com
políticas aprovadas pelos membros.
O Comitê Executivo é responsável pela

Diretoria voltado ao trabalho rotineiro do
IAF com base nas decisões tomadas pelos
Membros e nas orientações da Diretoria.

Diretoria

Membros do IAF

Comitê Executivo
(incluindo Diretores) Secretaria

Comitê de 
Comunicações e
Marketing

Comitê do 
Usuário Final

Comitê de 
Apoio ao 

Desenvolvimento

Comitê 
Técnico

Comitê do 
MLA

Estrutura organizacional do IAF



Acordo de Reconhecimento Multilateral (MLA) do IAF

As acreditações concedidas pelos organismos de acreditação membros do
Acordo de Reconhecimento Multilateral (MLA) do IAF são reconhecidas
mundialmente, com base em seus programas de acreditação equivalentes,
portanto, reduzindo os custos e agregando valor à indústria e aos
consumidores.

Uma vez que o organismo de acreditação

seja membro do MLA, ele encontra-se 

obrigado a reconhecer a competência e a

imparcialidade de acreditações de 

organismos de avaliação de conformidade

por todos os outros membros do MLA.

O IAF concedeu reconhecimento especial

aos programas de MLA de três grupos 

regionais de acreditação, à European 

co-operation for Accreditation (EA), à Pacific

Accreditation Cooperation (PAC) e à Inter

American Accreditation Cooperation (IAAC),

com base na aceitação dos acordos de 

reconhecimento mútuo estabelecidos 

dentro dessas organizações.

A membresia do MLA do IAF é reconhecida

como sendo satisfeita pela membresia do

MLA da EA, do MLA do PAC e do MLA da

IAAC para programas reconhecidos.  Os

membros do IAF, os quais também são 

signatários destes MLAs regionais, são 

automaticamente aceitos no MLA do IAF

para programas reconhecidos.

O MLA do IAF para Sistemas de Gestão da

Qualidade (SGQ) entrou em operação em

22 de janeiro de 1998, quando 14 membros

do IAF assinaram o acordo na cidade de

Guangzhou, na China.

Os MLAs do IAF para Sistemas de Gestão

Ambiental (SGA) e Certificação de Produtos

começaram a vigorar na Reunião Anual do

IAF, sediada na Cidade do Cabo, na África do

Sul, em outubro de 2004.

O IAF incentiva seus membros a se

juntarem ao MLA, assim que eles passarem

pelo processo rigoroso de avaliação, para 

assegurar que seus programas de 

acreditação sejam de padrão mundial.

O benefício de tomar parte no MLA do

IAF é que os organismos de avaliação de

conformidade acreditados pelos membros

do MLA serão igualmente confiáveis nos

programas mundiais do IAF.

Signatários do MLA

Os organismos de acreditação membros do IAF são admitidos ao MLA somente
após avaliação rigorosa de suas operações por uma equipe avaliadora de pares.
É responsabilidade de tal equipe avaliar se o membro solicitante cumpre
completamente com as normas internacionais e as diretrizes do IAF.
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Assim, o comércio internacional confia nos
certificados, nos campos de sistemas de
gestão, produtos, serviços, pessoas e 
outros programas similares de avaliação
de conformidade, emitidos por organismos
acreditados por membros do MLA do IAF.
Sem normas internacionais, as barreiras

técnicas ao comércio resultariam em custos
crescentes aos importadores e consumi-
dores, competições reduzidas e diferentes
normas de um produto ou serviço.



Economias em Desenvolvimento

O IAF fornece assistência técnica para organismos de acreditação 
emergentes em países de baixa ou média renda, por meio de seu 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento.

Fornece, igualmente, assistência financeira

para auxílio a organismos de acreditação

emergentes, principalmente oferecendo 

a eles os meios para possibilitar a 

participação de seu pessoal em programas

de capacitação. 

O programa também assegura 

representação pelos organismos de 

acreditação de países de baixa ou média

renda na Diretoria do IAF.

O IAF também incentiva a membresia de

organismos de acreditação de países de

baixa ou média renda, a fim de que eles

possam se beneficiar com a oportunidade

de participação e interação nas reuniões

do IAF, bem como com as assistências 

técnicas disponíveis aos membros.

O programa do IAF de Apoio ao 

Desenvolvimento inclui oficinas, seminários

e programas de capacitação específicos

para o pessoal dos organismos de 

acreditação emergentes.  Além disso,

fornece orientação especializada e incentiva

o pessoal de organismos emergentes a

observar funcionários experientes, 

provenientes de outros organismos de

acreditação, realizando avaliações em um

ambiente de aprendizagem entre pares.

O IAF e a Organização de Desenvolvimento

Industrial das Nações Unidas (UNIDO) 

cooperam na operação de programas de

assistência técnica aos organismos 

emergentes.
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