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APRESENTAÇÃO

Luiz Carlos Boschetti

✓ Engenheiro  Mecânico de Armamentos e Explosivos - IME

✓ Gerente de  Negócios e de  Desenvolvimento de Certificação de Sistemas da 
ABNT

✓ Pós – Graduações :   Docência Universitária – Universidade Gama Filho – RJ
Gestão da Qualidade e Produtividade – CEFET – RJ
Ciências Ambientais – UFRJ  - RJ 

> Experiência nas Áreas :  Gestão da Qualidade , Ambiental , Sustentabilidade e 
Compliance



TÓPICOS



INTRODUÇÃO

• Fundação em 1940;
• Entidade privada, sem fins 
lucrativos e considerada de 

utilidade pública;

•Único fórum brasileiro de 
normalização;
•Organismo acreditado para 

certificação de produtos, serviços e 
sistemas.



INTRODUÇÃO

INTERNATIONAL  ELETROTECHNICAL COMISSION - IEC

COMISSÃO PANAMERICANA DE NORMAS TÉCNICAS  - COPANT 

ASSOCIAÇÃO MERCOSUL DE NORMALIZAÇÃO - AMN

GLOBAL ECOLABELLING NETWORK - GEN

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - ISO



INTRODUÇÃO

• Elaborar Normas Técnicas

• Difundir e Fomentar o Uso de Normas 
Técnicas

• Conceder Certificados e Marcas de 
Conformidade

• Prestar Serviços de Normalização 
Técnica

• Fornecer a Base Necessária ao 
Desenvolvimento Tecnológico 
Brasileiro

• Representar o Brasil e Participar em 
Entidades Internacionais Afins

Objetivos da ABNT

NORMALIZAÇÂO

CERTIFICAÇÂO



INTRODUÇÃO

NÍVEIS DE NORMALIZAÇÃO

Empresarial

Nacional

Regional

Internacional ISO     IEC

AMN  CEN  COPANT

ABNT  DIN   BSI 

NRs *

PETROBRÁS



INTRODUÇÃO

Modo pelo qual uma Terceira Parte certifica que um Produto, 
Processo ou Serviço está em conformidade com os requisitos 
especificados.

✓ Normalização

✓ Documentação

✓ Auditorias

✓ Ensaios

CERTIFICAÇÃO



INTRODUÇÃO

✓ Controle do Governo;

✓ Pode utilizar regras governamentais 
ou aproveitar-se de sistemas 
privados;

✓ Deve ter regras claras, aplicação 
transparente e fiscalização;

✓ Limita-se a requisitos específicos de 
saúde, segurança do usuário,  
eficiência, meio ambiente e 
adequação à aplicações especiais.

✓Processo desenvolvido 
espontaneamente;

✓Grande comprometimento 
da empresa;

✓Presunção de boa 
reputação; 

✓ Ferramenta de marketing.

Compulsória Voluntária

Certificações Compulsórias e Voluntárias



TIPOS DE CERTIFICAÇÃO
ABNT NBR ISO 9001

ABNT NBR ISO 14001

ABNT NBR 16001

ABNT NBR 37001

Pneus

Caldeiras e vasos de pressão

Mobiliário

Cabos de aço

Barras fios de aço

Tintas 

Segurança de equipamentos elétricos

Componentes automotivos

Cimento

Equipamentos de combate a incêndio

Estruturas Metálicas 

Serviços de Concretagem

Serviços de Brigada de Incêndio

Serviços de pintura

Serviços de requalificação de 

recipientes

Serviços de telefonia 



MODELOS DE CERTIFICAÇÃO ISO

x

7

xxxFábrica

xxxComércio

COLETA DE AMOSTRAS

xSistema da Qualidade

ACOMPANHAMENTO

x100%

Lote

xxxxxTipo

ENSAIOS

854321

Modelo nº

Componente do Sistema



PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO 

Requisitos de Controle da Qualidade – Modelo 5

• Controle de recebimento do produto

• Controle de produção

• Identificação e rastreabilidade do produto

• Inspeção e ensaios do produto

• Controle de dispositivos de medição e monitoramento

• Controle de produto não conforme

• Ação corretiva

• Preservação do produto

• Controle de documentos

• Controle de registros

• Treinamento



CERTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS 

✓ ACOBAR

✓ TURISMO NÁUTICO

✓ IAS – INSTITUTO DO ALGODÃO SOCIAL

✓ MEIOS DE HOSPEDAGEM

✓ GESTÃO DE RISCOS

✓ ACESSIBILIDADE

✓ TURISMO DE AVENTURA

✓ ROTULAGEM AMBIENTAL

✓ SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



3  Incêndios e Explosões.pdf

3  Incêndios e Explosões.pdf


CERTIFICAÇÃO DE EMBARCAÇÕES 
ACOBAR /  ABNT 



MOTIVAÇÃO ACOBAR

A ACOBAR - Associação Brasileira dos Construtores de Barcos e Seus Implementos - sempre
teve em seus princípios, a preocupação com a qualidade e segurança das embarcações
construídas no Brasil.

Desde o ano de 2000, quando foi lançada a primeira Norma Técnica ABNT – NBR 14574
para Embarcações de recreio em plástico reforçado com fibra de vidro – Os requisitos de
construção tornaram-se para a Acobar um assunto constante na agenda de trabalho.

Em 2005 foi realizado um trabalho de atualização dessa norma e em 2012 foi feita um
revisão ainda mais completa desse material, com aumento dos seus capítulos de
abrangência.

Como todo processo de certificação sofre constante evolução, a Acobar está lançando
agora em 2018 o Selo de Certificação ABNT, para que os estaleiros nacionais certifiquem
suas embarcações através do cumprimento de um check list a ser auditado pela ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas, que ficará responsável, de forma independente,
por todo o processo junto ao estaleiro solicitante.



CRIAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO ABNT – SELO 

O Check List deverá ser atendido e sendo aprovado pelo
inspetor auditor, a embarcação poderá apresentar um selo
de que está certificada, a ser fornecido e controlado pela
ABNT.

A Acobar planeja que a partir da solicitação e cumpridas
todas as demandas, deveremos ter as primeiras
certificações ao longo do quarto trimestre de 2018.

A divulgação da certificação pelos estaleiros, conforme
acordado em reunião da Acobar, será permitida somente a
partir do Rio Boat Show 2019. Dessa forma, todos os
estaleiros terão a oportunidade de se certificar e se
beneficiar com o uso do selo.



OBJETIVOS DO SELO 

Aprimorar os padrões e atestar a qualidade na construção 
de embarcações brasileiras, evidenciando critérios que 

elevam a segurança dessas embarcações.



BENEFÍCIOS DO PROGRAMA
A adequação ao Selo desenvolve pontos essenciais para o aprimoramento do negócio
como:

• Foco no produto: atributos e diferenciais conhecidos e mensuráveis.
• Foco no processo: melhorias e facilidades aplicadas diretamente na linha de

produção, com padronização das atividades, indicadores claros e metas pré-
definidas.

• Foco na marca: valorização da marca, fazendo com que ela seja percebida como
um diferencial de produto.

• Foco no cliente:
EXTERNO: Produto/serviço adequado a seu propósito. A qualidade está “diante

dos olhos de quem observa”.
INTERNO: Instruções mais claras de trabalho, facilitando o dia a dia dos

colaboradores e impactando no clima organizacional.



BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

A Certificação cria diferenciação no meio competitivo, aumentando a credibilidade e o
desempenho do estaleiro. Benefícios principais:

• A otimização da gestão e dos processos internos referentes ao processo de
fabricação de embarcações ;

• Pleno atendimento dos Estaleiros às normas legais e de fabricação descritos no
Procedimento Específico;

• Dar garantia ao consumidor no que tange à qualidade e aspectos de segurança do
produto;

• Fortalecer a expansão do segmento náutico brasileiro, promovendo a ética e
estimulando a cultura náutica.



CHECK LIST

A segurança das embarcações de recreio em plástico reforçado com fibra de vidro está
diretamente relacionada às técnicas e gestão de processos. Sem um controle efetivo, é difícil
saber sobre a qualidade e instalação dos produtos e componentes críticos de uma
embarcação, como os materiais de construção, sistema de propulsão, sistemas de
combustível e água, sistema elétrico, governo e flutuação.

Para atestar a conformidade dos estaleiros na produção de embarcações e fazer com que o
selo tenha de fato um impacto positivo na indústria náutica, a ABNT e a ACOBAR
desenvolveram um checklist ( baseado em 14 Normas ISO , Norma ABNT NBR 14574 , Normas
da Marinha Brasileira ) , com requisitos para que os fabricantes sigam padrões internacionais
de construção e segurança.

As empresas candidatas deverão estar capacitadas para implantar os requisitos definidos
nesse checklist, atendendo três categorias de itens*:

OBRIGATÓRIOS (em vermelho): que devem ser atendidos em sua totalidade
DESEJÁVEIS (em amarelo)
SUGERIDOS (em branco)



COMUNICAÇÃO
Lançamento Oficial do Programa

O Programa foi lançado oficialmente no dia 16 de
abril no estande da ACOBAR durante a 21ª edição do
Rio Boat Show.



COMUNICAÇÃO





SELO DE QUALIDADE DO TURISMO NAUTICO

• Programa desenvolvido pelo 
SEBRAE 

• Atuação: Micro e pequenas empresas 
de Turismo Náutico, especialmente 
agências de receptivo e 
embarcações.

• ABNT – Auditoria baseada nos 
critérios do programa (Sempre no 
final de cada ano)



SELO DE QUALIDADE DO TURISMO NAUTICO

Avaliação:

• Auto avaliação

• Turista oculto

• Avaliação consultor 

SEBRAE

• Verificação da 

conformidade - ABNT 

• Avaliação do Comitê 

Gestor

• Requisitos obrigatórios (Alvará de 
funcionamento, registros)

• Gestão: Planejamento estratégico, 
de marketing, financeiro entre 
outros

• Sustentabilidade: Política, 
consciência, ações

• Serviços: Apresentação, 
atendimento e prestação dos 
serviços propostos

• Infraestrutura: Recepção aos 
clientes, cais e embarcação 



SELO DE QUALIDADE DO TURISMO NAUTICO

• Destaques:

• Comprometimento dos envolvidos,

• Mensuração da percepção do cliente,

• Melhoria do serviço prestado,

• Aprimoramento do pensamento em sustentabilidade

• Objetivos:

• Uniformizar a qualidade do serviço prestado,

* Ênfase em aspectos relacionados à segurança

• Desenvolver e melhorar a atividade turística,

• Elevar o nível de satisfação do turista,

• Atrair cliente



ABNT Certificadora

OBRIGADO!

ABNT – RIO DE JANEIRO

Av. Treze de Maio,13 – 28 andar

Tel. (021) 3974-2366

Visite nossa Home Page:

www.abnt.org.br

Contatos:  Luiz Boschetti

luiz.boschetti@abnt.org.br

(21) 3974-2366  ( 21 ) 99963 6777

ABNT – SÃO PAULO

Rua Conselheiro Nebias, 1131

Tel. (011) 3017-3693

mailto:Luiz.boschetti@abnt.org.br

