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1 INTRODUÇÃO 
Este manual tem como objetivo documentar o Sistema de Gestão da Qualidade relativo à atividade de 
calibração dos Laboratórios de Calibração Toledo do Brasil - planta matriz (São Bernardo do Campo - SP) e 
planta filial (Lauro de Freitas - BA). Nele estão definidas as diretrizes e responsabilidades para o eficaz 
desempenho desta atividade, de acordo com os requisitos estabelecidos na norma NBR ISO/IEC 17025, 
aplicáveis ao escopo de fornecimento, com vistas a atender o relacionamento contratual com clientes e 
fornecedores.  

2 PERFIL DA TOLEDO DO BRASIL 
 
QUEM SOMOS 
A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. (Toledo do Brasil) é a empresa líder na área de pesagem no 
país. Com faturamento anual em 2016 acima de R$ 373 milhões, líquido de impostos, investimos 
continuamente em pesquisa, projeto, fabricação, atendimento, suporte técnico e serviços para atender às mais 
variadas necessidades de pesagem, incluindo gerenciamento e automação dos processos de pesagem e de 
cubagem. Fornece hardware, software e serviços em pesagem, e também fatiadores de frios e etiquetas 
eletrônicas para o comércio varejista. 

ONDE ESTAMOS 
A Toledo do Brasil tem uma fábrica em São Bernardo do Campo, SP, matriz, com área coberta de 21.500 m² 
em um terreno de 60.000 m², e 20 filiais de vendas e serviços nas principais cidades do país. Emprega cerca 
de 1.400 colaboradores, sendo mais de 52 técnicos residentes em cidades onde não há filiais. Além disso, 
conta com mais de 2.000 revendedores e assistência técnica autorizada. 

O QUE FAZEMOS 
A Toledo do Brasil tem como objetivo principal a criação de valor para seus clientes, por meio da redução de 
custos e aumento da eficiência dos seus processos operacionais. A criação de valor ocorre com a utilização 
das soluções oferecidas pela empresa, compostas de hardware, software e serviços. Está comprometida com o 
sucesso de cada um de nossos clientes, pois acredita que o crescimento deles também será o dela e de 
nossos colaboradores. Visa construir relacionamentos de longo prazo, dentro da mais rígida ética profissional. 

HISTÓRIA E DESENVOLVIMENTO 
A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. foi fundada em 1956, quando a Toledo Scale Company, fundada 
em 1901, em Toledo, Ohio, USA, comprou uma pequena fábrica de balanças e também absorveu sua 
representação no Brasil, existente desde 1932. Em 1988, empresários brasileiros, representantes da Toledo 
Scale no Brasil desde 1940, compraram a Toledo do Brasil. Desde então, a Toledo do Brasil é uma empresa 
privada independente.  

ENGENHARIA / ERP 
A equipe da engenharia de desenvolvimento da Toledo do Brasil dispõe de mais de 60 engenheiros e técnicos 
especializados.  Investe anualmente cerca de 4,5% do faturamento em pesquisa e desenvolvimento.   
O Sistema de Gestão Integrado Toledo do Brasil tem como base o SAP ERP. 
 

 

SOLUÇÕES – HARDWARE E SOFTWARE  
A Toledo do Brasil oferece uma linha completa de produtos de pesagem, para aplicações estáticas ou 
dinâmicas - incluindo peso cubado - fabricados localmente ou importados, pesando desde décimos de 
miligrama até centenas de toneladas para os mais diversos segmentos do mercado. A Toledo do Brasil 
também oferece fatiadores de frios.  
 
 
 
 
 
 

 Calibração: é o conjunto de operações que estabelece, sob condições específicas, a relação entre valores indicados por um instrumento ou sistema de 
medição, ou valores representados por um material de referência ou de medição, e os valores correspondentes de uma quantidade concebida por um padrão 
de referência. 
 Balança: instrumento de medir empregado para determinar o peso de um corpo, utilizando a ação da gravidade sobre esse corpo. Quando necessita da 
intervenção de um operador durante o processo de pesagem, é classificado como instrumento não-automático. Quando a posição de equilíbrio da carga for 
obtida sem a intervenção do operador, o instrumento é classificado como equilíbrio automático. 
Uma balança mecânica possui, em geral, um sistema de alavancas que reduz a carga aplicada à plataforma a valores compatíveis com o mecanismo de 
indicação. Esta carga reduzida é equilibrada pela ação oposta de um conjunto de molas ou por massas apropriadas dispostas em um sistema pendular, ou 
ainda, pelo equilíbrio de um cursor sobre uma régua graduada. A este conjunto está associada uma escala graduada e um indicador (ponteiro ou cursor) 
permitindo assim a leitura estabelecida para a posição de equilíbrio. 
Uma balança eletrônica digital possui um transdutor elétrico de peso, que transforma a força-peso em uma grandeza elétrica, um dispositivo mecânico para 
aplicar a massa a ser medida ao transdutor e um órgão indicador ou mostrador digital. 
Em resumo, a ação da gravidade sobre o corpo é transferida ao transdutor, que quando excitado na sua entrada por uma tensão ou corrente elétrica, fornece 
em sua saída um sinal elétrico proporcional à excitação e carga aplicadas. Este sinal é amplificado, tratado e convertido em valor digital, sendo exibido no 
mostrador. 
No Brasil, as balanças são submetidas às prescrições da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução CONMETRO nº 11, de 12.10.1988. 
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Com o conhecimento adquirido ao longo dos anos, a Toledo do Brasil oferece soluções para aplicações 
simples ou complexas de pesagem, manuseio de materiais e de peso cubado. 
 
Outra área de conhecimento e experiência é a disponibilização de software para aplicações de dosagem, 
sistemas gerenciadores, coleta de dados e redes de balanças industriais e comerciais. 
 
EMPRESAS REPRESENTADAS 
A Toledo do Brasil representa os seguintes fabricantes: 
 
• ABM COMPANY S.R.L.  -  Fatiadores de frios  
  Milão, Itália     
 
• CARGOSCAN    -  Equipamento de dimensionamento 
  Oslo, Noruega     (peso cubado)   
 
• DATALOGIC S.p.A  -  Sistema de captura de dados, inclusive códigos  
  Bolonha, Itália     de barras e RFID 
 
• MEASUREMENT SYSTEMS INTERNATIONAL   -  Balanças para pontes rolantes e talhas 
  Seattle, Washington, EUA    
 
• METTLER-TOLEDO  -  Balanças de alta precisão e terminais indicadores  
  Estados Unidos, Alemanha e China       
   
• OHAUS CORPORATION  -  Balanças analíticas e de precisão 
   Pine Brook, NJ, EUA                                         
                                       
• PRICER AB  -  Etiquetas eletrônicas para gôndola, prateleira e 
  Estocolmo, Suécia                                                          porta paletes 
 
• RAILWEIGHT – Weighing Products & Systems -   Balança de pesagem dinâmica de trens 
  Smethwock West Midlands - Inglaterra  
 
• WIPOTEC GMBH (OCS) -   Balanças verificadoras de alta precisão 
   Kaiserslautern, Alemanha     (“Checkweighers”) 
 
MARCA PRIX  
Prix é uma marca registrada da Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. e tem sido utilizada, desde 1986, 
em centenas de milhares de produtos do mercado varejista. Nos últimos anos, foi incorporada nas soluções 
industriais, de exportação e de serviços. A marca Prix representa a evolução da empresa, que investe 
continuamente para atender às necessidades de cada um de seus clientes. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
A Toledo do Brasil orgulha-se de sua organização de Assistência Técnica, a única que atende todo o Brasil, 
com mais de 400 técnicos próprios, treinados no Centro de Treinamento da matriz. Equipados com veículos de 
atendimento, eles estão lotados nas nossas 20 filiais, instalando e mantendo todo equipamento fornecido, por 
chamado ou por contrato com visitas periódicas. A Toledo do Brasil possui 42 caminhões de calibração para 
balanças rodoviárias e mantém pesos-padrão nas filiais e em cerca de outras 10 localidades para atendimento 
de demandas sazonais.  Existem também centenas de oficinas técnicas autorizadas (OTAs), com equipes 
treinadas para atendimento de nossas balanças comerciais.  
 

A Assistência Técnica da Toledo do Brasil presta serviços de calibração em equipamentos de pesagem e 
oferece um programa de conformidade de balança para ajudar os clientes a atender aos requisitos da norma 
NBR ISO 9001, além de outras normas de sistema de gestão, e requisitos específicos da organização.  

VENDAS  
Atuam como consultores de pesagem 100 responsáveis por soluções, 30 engenheiros, analistas de soluções 
da Toledo do Brasil e ainda os vendedores dos nossos mais de 2.000 revendedores, aptos a auxiliar os clientes 
na correta escolha e operação das soluções de pesagem. 
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EXPORTAÇÃO 
A Toledo exporta, em torno de US$ 1,5 milhão por ano, principalmente para os Estados Unidos e América 
Latina e África.  

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO TOLEDO DO BRASIL (SGI) 
A política do SGI visa a satisfação dos clientes, através do fornecimento de soluções que atendam suas 
necessidades; o compromisso com a melhoria contínua, na utilização dos insumos e recursos da organização; 
o atendimento à legislação pertinente; a preservação do meio ambiente; a operação com ética; dentro de 
condições seguras e saudáveis; e a criação de valor aos clientes, fornecedores, colaboradores, investidores e à 
sociedade. 
 

O Sistema de Gestão Integrado da Toledo do Brasil atende aos requisitos das normas NBR ISO 9001 (Gestão 
da Qualidade), NBR ISO 14001 (Gestão Ambiental), OHSAS 18001 (Gestão da Segurança e Saúde no 
Trabalho) e NBR ISO/IEC 17025 (Gestão da Qualidade - Serviços de Calibração).   

A certificação conforme a norma NBR ISO 9001 foi conferida à matriz e às 20 filiais em todo o Brasil.  
As certificações conforme as normas NBR ISO 14001 e OHSAS 18001 foram conferidas à matriz.  
Os três sistemas estão certificados pelo Bureau Veritas Certification.  
O escopo das certificações inclui o projeto e desenvolvimento, a fabricação, a comercialização dos produtos 
(incluindo os importados) e os serviços associados. 
 

As atividades de calibração, de pesos-padrão e balanças estão acreditadas pela Cgcre - Coordenação Geral de 
Acreditação, do Inmetro, garantindo que a Toledo do Brasil atende aos requisitos da norma NBR ISO/IEC 
17025.  
O Laboratório de Calibração Toledo do Brasil (matriz) está integrado à Rede Brasileira de Calibração - RBC, na 
grandeza massa, conforme Certificado de Acreditação nº 222. O escopo da acreditação compreende a 
calibração de pesos-padrão e medição de massas diversas de 1mg até 2.000kg em suas dependências e a 
calibração de balanças de até 200.000kg nas instalações dos clientes.  
 

O Laboratório de Calibração Toledo do Brasil (Filial Lauro de Freitas - BA) está em fase de estruturação para  
obtenção da acreditação. 

3  TERMINOLOGIA E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

3.1  Terminologia 
A terminologia adotada nos documentos da qualidade é extraída do VIM – Vocabulário Internacional de 
Metrologia, editado pelo Inmetro como Portaria nº 232/2012, e quando há exceções, estas são descritas no 
campo definições dos respectivos procedimentos. 

3.2  Documentos de Referência 
Os documentos normativos e de referência utilizados na estruturação do Sistema de Gestão da Qualidade dos 
Laboratórios de Calibração e na elaboração do Manual do Sistema de Gestão Integrado (Serviços de 
Calibração) são: 
• ABNT/ISO/IEC - GUIA 2 - Normalização e Atividades Relacionadas – Vocabulário Geral; 
• EA-4/02: Versão Brasileira do Documento de Referência Expressão da Incerteza de Medição na Calibração; 
• DOQ-CGCRE-001 - Orientações para a Acreditação de Laboratórios, Produtores de Materiais de Referência 

e Provedores de Ensaios de Proficiência; 
• NBR ISO/IEC 17025 - Requisitos Gerais para a Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração; 
• NBR ISO 9001 - Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos;     
• NIE-CGCRE-009 - Uso da Logomarca, do Símbolo e de Referências à Acreditação; 
• NIT-DICLA-021 – Expressão da Incerteza de Medição por Laboratório de Calibração; 
• NIT-DICLA-026 – Requisitos para a Participação de Laboratórios em Ensaios de Proficiência; 
• NIT-DICLA-031 - Regulamento da Acreditação de Laboratório, de Produtores de Materiais de Referência e 

de Provedores de Ensaios de Proficiência; 
• OIML R76-1 - International Recommendation - Non Automatic Weighing Instruments Part1: Metrological and  
     Technical Requirements-Tests Amendment 1; 
• OIML R76-2 - International Recommendation - Non Automatic Weighing Instruments Part2: Pattern   
     Evaluation Report (including Amendment 1); 
• OIML R111-1 - International Recommendation - Weights of Classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, and M3;    
     Part 1 – Metrological and Technical Requirements; 
• OIML R111-2 - International Recommendation - Weights of Classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, and M3;    
     Part 2 – Test Report Format;  
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• Portaria Inmetro 236 de 22/12/1994 - Aprovação do Regulamento Técnico referente à Fabricação, 
Instalação e Utilização de Instrumentos de Pesagem Não Automáticos; 

• Portaria Inmetro 233 de 22/12/1994 - Aprovação do Regulamento Técnico referente à Fabricação e 
Utilização de Pesos-Padrão. 

  

4  ATENDIMENTO À NORMA NBR ISO/IEC 17025 

4.1  Organização e Gerenciamento dos Laboratórios de Calibração Toledo do Brasil  
 
a) Localização e Identificação dos Laboratórios 

 

LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO TOLEDO DO BRASIL (MATRIZ SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP) 
O laboratório está situado nas dependências da Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. 
Rua Manoel Cremonesi, 1 - Alves Dias - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09851-330 
CNPJ: 59.704.510/0001-92   Inscrição Estadual: 635.542.560.110 
Telefone: (11) 4356-9000  Fax (11) 4356-9010  
e-mail: sat@toledobrasil.com.br /  home page: toledobrasil.com.br 
 
ESCOPO DE FORNECIMENTO 
• Nas instalações do Cliente  
      calibração de balanças de até 200.000kg 
• Nas instalações do Laboratório de Calibração Toledo do Brasil (São Bernardo do Campo - SP). 
      calibração de pesos-padrão e massas de objetos diversos de 1mg a 2.000kg. 
 
LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO TOLEDO DO BRASIL (FILIAL LAURO DE FREITAS - BA) - em fase 
de estruturação para obtenção da acreditação 
O laboratório está situado nas dependências da Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. 
Loteamento Varandas Tropicais, s/nº - Quadra 1 - Lote 20 - Pitangueiras - Lauro de Freitas - BA - CEP 
42700-000 
CNPJ: 59.704.510/0019-92   Inscrição Estadual: 00-132.077 
Telefone: (71) 3505-9800 Fax (71) 3505-9850 
e-mail: sat@toledobrasil.com.br  home page: toledobrasil.com.br 
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ESCOPO DE FORNECIMENTO 
• Nas instalações do Laboratório de Calibração Toledo do Brasil (Lauro de Freitas - BA). 
      calibração de pesos-padrão e medição de massas de peças diversas de 1g a 500kg. 
 
b) Estrutura Organizacional dos Laboratórios  
 
 

PRESIDÊNCIA 

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

GERÊNCIA DE MARKETING E VENDAS 
SERVIÇOS

FILIAIS 
TOLEDO DO BRASIL

LAB. DE CALIBRAÇÃO - 
MATRIZ SÃO BERNARDO 

DO CAMPO - SP

LABORATÓRIOS  DE CALIBRAÇÃO 
 TOLEDO DO BRASIL

LAB. DE CALIBRAÇÃO - FILIAL 
LAURO DE FREITAS - BA

(em fase de estruturação para  
obtenção da acreditação)
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c) Coordenação dos Laboratórios de Calibração Toledo do Brasil 
 

COORDENAÇÃO 
(MATRIZ SBC E FILIAL LAURO DE FREITAS-BA)

Gerente de Marketing e Vendas Serviços

GERÊNCIA DA QUALIDADE E TÉCNICA SUBSTITUTA

Assistente Técnico em Metrologia  (Matriz SBC)

RESP. PELA PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encarregados Técnicos (Matriz e Fi liais)
Funcionár ios Autorizados (na ausência dos Enc. Técnicos)

EQUIPE TÉCNICA

Técnicos de Balanças (Matriz e Fi liais)

EQUIPE TÉCNICA

Calibrador de Massa (Filial Lauro de Freitas-BA)

GERÊNCIA DA QUALIDADE E TÉCNICA SUBSTITUTA

Técnico Líder   (Filial Lauro de Freitas-BA)

em fase de estruturação 
para obtenção da 

acreditação

ENGENHARIA DA 
QUALIDADE

GERÊNCIA TÉCNICA E DA QUALIDADE 
(MATRIZ SBC E FILIAL LAURO DE FREITAS-BA)

Encarregado Técnico do Laboratório  de Calibração (Matriz SBC)
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d) Matriz de Responsabilidades 
 

ITEM 
NORMATIVO 

 
DESCRIÇÃO DO ITEM 

Gerência de 
Marketing e 

Vendas  
Serviços 

Gerência 
Técnica e 

da Qualidade 
Laboratórios 
de Calibração 

Toledo do 
Brasil 

Signatário 
Autorizado 

Resp. pela 
Programação 
dos Serviços 

Engenharia da 
Qualidade 

(Gestão 
Integrada) 

R
EQ

U
IS

IT
O

S 
D

A
 G

ER
ÊN

C
IA

 

4.2 Sistema de Gestão da 
Qualidade R R - - CR 

4.3 Controle de Documentos - 
 R CR - R 

4.4 
Análise Crítica dos 
Pedidos, Propostas e 
Contratos 

- 
 - R R - 

4.5 Subcontratações - - - - - 

4.6 Aquisição de Serviços - - CR - - 

4.7 Atendimento ao Cliente - - R R - 

4.8 Reclamações CR R - - - 

4.9 
Controle de Trabalhos e 
Calibrações Não 
Conformes 

- R CR - - 

4.10 Melhoria R R CR CR CR 

4.11 Ação Corretiva CR R CR CR R 

4.12 Ação Preventiva CR R CR CR R 

4.13 Controle de Registros - R CR - R 

4.14 Auditorias Internas - R - - R 

4.15 Análises Críticas pela 
Gerência R R CR - - 

R
EQ

U
IS

IT
O

S 
TÉ

C
N

IC
O

S 

5.1 Generalidades - CR - - - 

5.2 Pessoal CR R CR - - 

5.3 Acomodações e Condições 
ambientais - - R - - 

5.4 Métodos de Calibração e 
Validação de Métodos - - R - - 

5.5 Equipamentos CR CR R - - 

5.6 Rastreabilidade das 
Medições - - R - - 

5.7 Amostragem - - - - - 

5.8 Manuseio dos Itens de 
Calibração - - R - - 

5.9 Garantia da Qualidade de 
Resultados da Calibração - CR R - - 

5.10 Apresentação de 
Resultados - R R - - 

R: responsável     CR: co-responsável  
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e) Responsabilidades e Autoridades 
A responsabilidade e autoridade das funções que impactam na qualidade dos serviços prestados pelos 
Laboratórios de Calibração estão definidas nos procedimentos do Sistema de Gestão Integrado Toledo do 
Brasil. Os requisitos para as funções estão estabelecidas nas descrições de cargo mantidas pelo 
departamento de Recursos Humanos. Na ausência do Gerente Técnico e da Qualidade dos Laboratórios, o 
Gerente de Marketing e Vendas Serviços é responsável por designar um representante durante a ausência, 
observando a possível interferência da atribuição em suas funções de origem.  
 
f)  Atribuições do Gerente da Qualidade RBC 
• Coordenar os serviços de ajuste e calibração de pesos e massas-padrão realizados nos Laboratórios 

de Calibração Toledo do Brasil. 
• Coordenar a acreditação do Laboratório de Calibração Toledo do Brasil junto à Cgcre - Coordenação 

Geral de Acreditação. 
• Atuar como Gerente Técnico e da Qualidade do Sistema de Gestão da Qualidade dos Laboratórios de 

Calibração, conforme prevê a norma NBR ISO/IEC 17025 - subitem 4.1.5 - letra i.  
• Aprovar o planejamento e o escopo das auditorias do Sistema 17025 (matriz e filial Lauro de Freitas), 

definir as faixas de capacidade das balanças, pesos e massas-padrão para as auditorias a serem 
realizadas nos clientes e acompanhar o resultado dessas auditorias. 

• Acompanhar as avaliações realizadas pela Cgcre nos Laboratórios de Calibração. 
• Realizar visitas técnicas nos clientes para esclarecimento de dúvidas referentes às calibrações 

realizadas pelos Laboratórios. 
• Participar de Comitês Técnicos na área de massa. 
• Realizar análise crítica dos requisitos técnicos em pedidos e aprovações de calibração de pesos-

padrão enviados por clientes. 
• Orientar e esclarecer dúvidas dos colaboradores de MVS com relação aos métodos de calibração de 

equipamentos de pesagem, pesos e medição de massas diversas. 
• Buscar informações junto aos Institutos de Pesos e Medidas regionais para esclarecimento de dúvidas 

de clientes e colaboradores de MVS. 
• Fazer cumprir as diretrizes da Política, Objetivos e do Manual da Qualidade dos Laboratórios de 

Calibração. 
• Controlar e manter registros pertinentes ao Sistema de Gestão da Qualidade dos Laboratórios de 

Calibração. 
• Elaborar/revisar/aprovar e revalidar documentos do Sistema de Gestão da Qualidade dos Laboratórios 

de Calibração.  
• Elaborar/revisar/revalidar documentos do processo Serviços do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 

9001. 
• Elaborar e realizar treinamentos internos voltados ao processo Serviços. 
• Participar de reuniões mensais com os técnicos, discutindo problemas técnicos encontrados em 

campo, condições de trabalho etc. 
• Participar de auditorias agendadas pelos clientes nas instalações da Toledo do Brasil 
 

g)  Atribuições do Gerente Técnico RBC 
• Supervisionar as calibrações de pesos-padrão, balanças e medição de massas diversas. 
• Avaliar e emitir Certificados de Calibração de balança e peso-padrão. 
• Supervisionar a manutenção e conservação das condições operacionais dos Laboratórios. 
• Elaborar/revisar/revalidar Procedimentos e Instruções de Trabalho. 
• Verificar se as rotinas descritas nos procedimentos atendem às diretrizes descritas na Política da 

Qualidade dos Laboratórios. 
• Controlar os Registros dos laboratórios. 
• Participar da Análise Crítica do Sistema da Qualidade - RBC. 
• Avaliar o desempenho técnico da equipe. 
• Desenvolver pesquisas na área de metrologia científica e industrial. 
• Cumprir e fazer cumprir as diretrizes da Política e do Manual do Sistema de Gestão da Qualidade – 

RBC. 
• Interromper, avaliar e gerenciar trabalhos não conformes. 
• Autorizar a execução de tarefas pelos técnicos do laboratório, inclusive a retomada de trabalhos não 

conformes. 
• Participar de reuniões com os clientes para esclarecimentos de dúvidas referentes ao Sistema da 

Qualidade - RBC. 
• Participar de reuniões com o pessoal técnico, inclusive de filiais, para discutir problemas técnicos, 

condições de trabalho, condições das ferramentas, padrões, uniformes e equipamentos, procedimentos 
e metodologia de trabalho. 
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h) Atribuições da Engenharia da Qualidade (gestão integrada: 9001, 14001, 18001 e 17025) 
• Planejar, definir os escopos e monitorar a execução das auditorias internas  
• Qualificar e treinar os auditores internos 
• Avaliar os auditores internos 
• Participar da RAC (Reunião de Análise Crítica do Sistema RBC) 
• Controlar e disponibilizar os documentos e registros no Portal SGI 
• Controlar/acompanhar as ações corretivas e preventivas 
 
• Participar de auditorias agendadas pelos clientes (gestão integrada) nas instalações da Toledo do 

Brasil. 
 
i) Informações e propriedades dos clientes 
Política: Os Laboratórios tratam as informações e propriedades de seus clientes de forma sigilosa e confi-
dencial. Os registros eletrônicos gerados para o atendimento ao cliente são armazenados de forma segura 
e somente o pessoal envolvido com os serviços prestados possuem acesso a tais informações. Para 
assegurar a proteção das informações são realizados backups periódicos de acordo com a norma 
administrativa NA-2044 - Política de Backup de Dados. 
   
j)  Prevenção contra Influências Indevidas 
Política: As atividades dos Laboratórios estão relacionadas com calibração, medição de massas diversas e 
suas implicações. Os Laboratórios não realizam atividades que possam diminuir a confiança de sua 
competência, imparcialidade, julgamento ou integridade operacional. 
Os colaboradores diretamente ligados aos serviços de calibração estão isentos de pressões comerciais, 
financeiras ou de outra natureza que influenciem negativamente na qualidade dos serviços prestados e se 
comprometem individualmente, conforme Termo de Comprometimento (Anexo A), a executar suas 
atividades mantendo imparcialidade de julgamento e integridade no que diz respeito aos resultados 
obtidos, permanecendo livres de pressões indevidas por partes alheias.   
 

4.2 Sistema de Gestão da Qualidade 

4.2.1 Descrição do Sistema de Gestão da Qualidade 
O Sistema de Gestão da Qualidade dos Laboratórios de Calibração Toledo do Brasil possui uma estrutura 
organizacional (técnico administrativa) preparada, buscando atender aos requisitos de acreditação e outros 
documentos de caráter normativo estabelecidos pela Cgcre.   
A documentação (exceto a Política e Objetivos e o Manual do Sistema de Gestão Integrado - Serviços de 
Calibração RBC) do Sistema de Gestão da Qualidade dos Laboratórios de Calibração Toledo do Brasil é 
aprovada pelo Gerente Técnico e da Qualidade-RBC  e validada pelo Gerente de Marketing e Vendas Serviços 
e Gerente da Engenharia de Desenvolvimento e Qualidade. 

4.2.2 Valores dos Laboratórios de Calibração Toledo do Brasil 
 

 
PARA COM SEUS PARCEIROS 

 

conduzir seus negócios dentro do mais alto padrão de ética. 
 
 

PARA COM SEUS CLIENTES 
 

fornecer produtos e serviços sem defeitos, no prazo, para os clientes. 
 
 

PARA COM SEUS COLABORADORES 
 

proporcionar um ambiente de trabalho harmonioso 
promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores 

estimular a comunicação 
ouvir com atenção e espírito desarmado 

incentivar a participação dos colaboradores na solução de problemas 
ser transparente na divulgação das decisões tomadas 

dar instruções de forma clara e objetiva 
adotar um estilo de liderança democrática, liberal ou autocrática 

não deixar espaços vazios 
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4.2.3  Política e Objetivos da Qualidade dos Laboratórios de Calibração Toledo do Brasil 
 

 
O Gerente de Marketing e Vendas Serviços define e documenta a Política e os Objetivos da Qualidade e 
assegura que ela é compreendida, implementada e mantida em todos os níveis. 
Os meios utilizados para implementar a Política e os Objetivos da Qualidade (Sistema RBC) são os 
procedimentos, instruções de trabalho e demais documentos que compõem o Sistema de Gestão Integrado 
Toledo do Brasil. Os registros são evidências dessa implementação e através das auditorias é feita a 
verificação contínua da adequação e manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade - RBC. 
Os objetivos gerais, definidos periodicamente, são tratados nas Reuniões de Análise Crítica dos Laboratórios. 

4.2.4  Estrutura da Documentação 
O Sistema de Gestão da Qualidade dos Laboratórios está documentado e estruturado da seguinte forma: 
 

a) Manual do Sistema de Gestão Integrado - Serviços de Calibração RBC (MSI): documento que declara a 
política da qualidade e descreve sucintamente o Sistema de Gestão da Qualidade para os Serviços de 
Calibração pela Rede Brasileira de Calibração. 

b) Procedimento do Sistema de Gestão Integrado (PSI) e Norma Administrativa (NA): documento que 
descreve a forma especificada de se executar uma atividade ou um processo. 

c) Instrução de Trabalho (IT): documento que descreve detalhadamente como executar e registrar uma 
tarefa. 

d) Documento externo: documento de origem externa (legislação, norma, regulamento etc.) adquirido junto 
aos órgãos responsáveis pela sua emissão (ex.: ABNT, Inmetro, IEC etc.). 

e) Demais documentos: todo e qualquer documento, interno ou externo, cuja falta ou obsolescência possa 
gerar não conformidades aos processos do SGI. 

f) Registro: documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de atividades realizadas ou 
de resultados alcançados. 
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4.3 Controle de Documentos 
O controle dos documentos, bem como os responsáveis pela aprovação, revisão, validação, revalidação e 
disponibilização estão descritos no procedimento PSI-001 Controle da Informação Documentada (Documentos 
Internos, Documentos Externos e Registros). 
Quando os documentos são revisados, eles são aprovados pelas mesmas funções que os aprovaram 
originalmente. 
Tanto os documentos internos quanto os externos do Sistema de Gestão da Qualidade dos Laboratórios são 
controlados pela Engenharia da Qualidade. A disponibilização dos documentos é feita no Portal SGI, disponível 
no servidor. 
Os documentos obsoletos são eliminados e garantidos contra o uso não intencional, e os que precisam ser 
mantidos para propósitos legais e/ou para preservação de conhecimento são adequadamente identificados. 
 
4.4 Análise Crítica dos Pedidos, Propostas e Contratos 
Política: Os Laboratórios asseguram, por meio de seus procedimentos, que as análises que conduzem os 
contratos garantem que os requisitos, incluindo os métodos a utilizar, estejam adequadamente definidos, 
documentados e compreendidos, sendo estes selecionados de modo adequado e capaz de satisfazer os 
requisitos do cliente. 
Está estabelecido e mantido procedimento documentado para a análise crítica de contrato e para a 
coordenação destas atividades. 
Todas as atividades, autoridades e responsabilidades deste processo estão definidas no procedimento PSI-018 
- Análise Crítica dos Requisitos relacionados aos Serviços da Assistência Técnica. 

4.5 Subcontratação de Calibração 
Quando os Laboratórios de Calibração Toledo do Brasil não estiverem capacitados a atender as solicitações 
dos clientes dentro do escopo massa, por incapacidade temporária (ex.: quebra de equipamento, melhor 
capacidade de medição insuficiente etc.), o serviço deve ser repassado para um subcontratado competente 
que seja acreditado pela Cgcre ou organismo reconhecido internacionalmente, sob responsabilidade do 
Laboratório contratante. 
Nestes casos, a subcontratação deve ser submetida à aprovação do cliente, através de orçamento escrito, 
informando os detalhes do serviço a ser fornecido. 
O cadastro dos subcontratados deve ser mantido pelos Laboratórios de Calibração Toledo do Brasil  através 
dos certificados de Acreditação subcontratados. 

4.6 Aquisição de Serviços e Suprimentos 
Política: Os Laboratórios selecionam fornecedores de serviços que atendam aos critérios especificados nos 
procedimentos, a fim de atender os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade e de seus clientes.  
Está estabelecido e mantido procedimento documentado para assegurar que os produtos e serviços adquiridos 
que impactam na qualidade estejam em conformidade com os requisitos especificados. 
Todas as atividades, autoridades e responsabilidades deste processo estão definidas no procedimento PSI-
005- Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento. 

4.6.1  Avaliação de Fornecedores 
Os Laboratórios realizam avaliações e selecionam os fornecedores para eventual enquadramento na lista de 
Fornecedores Qualificados. Esta avaliação tem por base qualificar os fornecedores que estão comprometidos 
com o Sistema de Gestão da Qualidade, considerando-se o histórico dos mesmos para atendimento aos 
procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade dos Laboratórios. 
A abrangência do controle exercido pelos Laboratórios no fornecedor se dá em função do tipo de serviço por 
ele fornecido, do impacto desse serviço na qualidade final, dos registros da qualidade e do desempenho 
demonstrado. 

4.6.2  Dados para Aquisição 
São emitidos, quando aplicável, notas fiscais e memorandos para aquisição de produtos ou serviços que 
discriminam, quando aplicável, o código do material, as normas e as especificações contidas em 
procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade dos Laboratórios. 
Na emissão dos documentos de aquisição, o Gerente Técnico dos Laboratórios deve certificar-se que os 
mesmos foram emitidos corretamente e atendem a todos os requisitos especificados.  

4.6.3  Verificação do Produto Adquirido 
Quando especificado em contrato, nossos clientes ou seus representantes têm o direito de verificar em nossas 
instalações e nas do fornecedor se o produto subcontratado está em conformidade com os requisitos 
especificados. 
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4.6.4 Aquisição de Serviços de Calibração 
As calibrações externas dos instrumentos e materiais dos Laboratórios de Calibração são realizadas pelo 
Inmetro, por laboratório acreditado pela Cgcre ou por laboratório reconhecido internacionalmente. 
Antes de serem utilizados, os equipamentos passam por inspeção física e documental para garantir a  
confiabilidade nos resultados por eles apresentados.   

4.7 Atendimento ao Cliente 
Os Laboratórios de Calibração Toledo do Brasil mantêm uma relação de parceria com seus clientes, por isso, 
consideram suas opiniões, sugestões e críticas relacionadas ao serviço prestado. 
A comprovação de tal atenção é evidenciada na sistemática adotada para acompanhamento do cumprimento 
dos prazos e da satisfação do cliente detalhada no procedimento PSI-047- Sistema de Medição da Satisfação 
dos Clientes. 
Sempre que necessário, os Laboratórios se dispõem a cooperar com os clientes, no sentido de esclarecer 
dúvidas pertinentes aos serviços prestados, preservando a confidencialidade em relação a outros clientes. 

4.8 Reclamações 
Política: Os Laboratórios recebem, registram e tratam as reclamações (procedentes ou não) de seus clientes, a 
fim de aprimorar constantemente seu Sistema de Gestão. 
A sistemática para tratamento de reclamações originadas de clientes está descrita no procedimento PSI-042- 
Acompanhamento do Cumprimento dos Prazos de Entrega e da Entrega de Serviços sem Defeito e Tratamento 
das Reclamações Recebidas dos Clientes. 
Havendo dúvida em uma reclamação ou qualquer outra circunstância em relação à qualidade das calibrações, 
os Laboratórios devem solicitar que as áreas de atividade e responsabilidade envolvidas sejam prontamente 
auditadas, conforme procedimento PSI-012 - Auditorias Internas do Sistema de Gestão Integrado. 

4.9 Controle dos Trabalhos e Calibrações Não Conformes 
Política: Os procedimentos evidenciam, além das responsabilidades e autoridades, a avaliação da importância 
do trabalho não conforme, as ações de disposição (quando aplicáveis), bem como a decisão sobre a aceitação 
do trabalho não conforme. Nas circunstâncias em que se faz necessário a notificação e/ou o cancelamento do 
trabalho não conforme, os Laboratórios devem fazê-los de maneira formal ao cliente. 
Estão estabelecidos e mantidos procedimentos documentados para assegurar tratativas adequadas para as 
não conformidades originadas em auditorias internas, reclamações de clientes internos e externos e reuniões 
de análise crítica, bem como a equipamentos e materiais de referência não conformes.   
Havendo dúvida em relação à conformidade das operações dos Laboratórios ou nos casos em que a não 
conformidade seja passível de repetição, as ações corretivas devem ser implementadas imediatamente, 
conforme define o procedimento PSI-041 - Controle de Produto Não Conforme, Ação Corretiva e Ação 
Preventiva. 
Os procedimentos internos que definem o controle para trabalhos e calibrações não conformes são os 
seguintes: 
PSI-012 - Auditorias Internas do Sistema de Gestão Integrado; 
PSI-027 - Instalação e Manutenção (Eventual e Periódica) de Equipamentos de Pesagem, Acessórios e Pesos-
padrão;  
PSI-042 - Acompanhamento do Cumprimento dos Prazos de Entrega e da Entrega de Serviços sem Defeito e 
tratamento das Reclamações Recebidas dos Clientes. 
PSI-104 - Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade dos Laboratórios de Calibração Toledo do Brasil. 
PSI-110 - Método para Determinação da Incerteza na Calibração dos Pesos-padrão - RBC. 

4.10  Melhoria 
Frequentemente são realizadas reuniões setoriais para que seja debatida, entre outros assuntos, a eficácia do 
serviço prestado em relação à expectativa dos clientes e, como conclusão, são definidas ações para sanar 
possíveis deficiências e melhorias que agreguem valor aos atendimentos realizados pelos Laboratórios. 

4.11  Ação Corretiva 
Política: Toda ação corretiva definida deve ser implementada, em tempo apropriado, para correção dos desvios 
identificados e aprimoramento do sistema de gestão. 
Está estabelecido procedimento específico para identificação e tratamento das ações corretivas decorrentes de 
trabalhos não conformes ou desvios das políticas e procedimentos no Sistema de Gestão ou nas operações 
técnicas dos Laboratórios. Tais ações têm início com a investigação da causa raiz do problema. Em seguida,  
com base no resultado da investigação, devem ser definidas e devidamente priorizadas, uma ou mais ações 
corretivas, com o propósito de eliminar o problema e prevenir sua reincidência. 
Todas as ações, após terem sido definidas e implementadas, são avaliadas com relação à sua eficácia e, nos 
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casos onde a não conformidade oferecer risco eminente ao negócio, deve ser estabelecida auditoria interna 
para a comprovação da eficácia. 
 
A sistemática para o tratamento das ações corretivas e suas respectivas responsabilidades está descrita no 
procedimento PSI-041 - Controle de Produto Não Conforme, Ação Corretiva e Ação Preventiva. 

4.12  Ação Preventiva 
As oportunidades de melhoria, bem como as potenciais fontes de não conformidade do Sistema de Gestão da 
Qualidade dos Laboratórios, são tratadas e monitoradas utilizando-se o mesmo critério das ações corretivas.  
A sistemática para o tratamento das ações preventivas e suas respectivas responsabilidades está descrita no 
procedimento PSI-041 - Controle de Produto Não Conforme, Ação Corretiva e Ação Preventiva. 

4.13  Controle de Registros 
Os registros são elaborados de modo que possam ser facilmente identificados e interpretados, além de serem 
mantidos, de modo que possam ser prontamente acessados, em instalações e condições ambientais 
adequadas e seguras contra danos e deterioração.  
Todos os registros são tratados de forma confidencial e cópias de segurança são mantidas no caso de registros 
armazenados eletronicamente. O acesso às pastas onde são armazenados os registros eletrônicos é 
restringido por senhas pessoais que impedem o acesso de pessoas não autorizadas. 
O período de retenção dos registros é definido nos procedimentos onde são mencionados, sempre observando 
a possibilidade de recuperação de informações que satisfaçam a necessidade de se estabelecer uma linha de 
auditoria coerente com a aplicação do registro. 
As alterações em registros técnicos (físicos) deve ser realizada da seguinte forma: a informação errada deve 
ser riscada e a informação correta deve ser escrita logo na frente, acompanhada da rubrica do responsável 
pela alteração. Já as alterações em registros eletrônicos devem ser evidenciadas através da revisão do 
documento. 

4.14  Auditorias Internas  
Periodicamente, são realizadas auditorias internas de acordo com procedimento PSI-012 - Auditorias Internas 
do Sistema de Gestão Integrado, conforme o plano previamente estabelecido pelo Analista de Gestão da 
Qualidade (EQ) e aprovado pelo Gerente da Qualidade dos Laboratórios e Gerente da Engenharia de 
Desenvolvimento e Qualidade. 
O planejamento das auditorias internas contempla todos os elementos do Sistema de Gestão da Qualidade dos 
Laboratórios. Nas auditorias internas (matriz, filiais e clientes) são realizadas calibrações para evidenciar o 
desempenho da equipe técnica dos Laboratórios e a calibração de balanças, pesos e massas-padrão 
propriamente ditos.  
As auditorias internas são atribuídas a auditores que não exerçam atividade nas áreas auditadas, para que seja 
evidenciada a imparcialidade de julgamento.   
Os auditores são treinados e qualificados por instituição reconhecida como apta a ministrar treinamento a 
auditores e também por treinamento interno ministrado pelo Gerente da Engenharia de Desenvolvimento e 
Qualidade ou por um auditor por ele designado.  
Os registros das auditorias internas são feitos pelos auditores no sistema SAP e analisados pelo Gerente da 
Qualidade dos Laboratórios (17025) e Gerente da Engenharia de Desenvolvimento e Qualidade e Analista de 
Gestão da Qualidade (9001, 14001 e 18001) para que sejam tomadas as ações corretivas e/ou preventivas, em 
tempo hábil, a fim de eliminar/prevenir novas ocorrências. 
Na ocorrência de falha em resultados apresentados pelos Laboratórios, o cliente afetado deve ser notificado 
formalmente.  

4.15  Análise Crítica pela Gerência  
A análise crítica do Sistema de Gestão da Qualidade dos Laboratórios é realizada em reunião específica, que 
ocorre duas vezes ao ano, onde são abordados assuntos pertinentes ao sistema de gestão e às atividades de 
calibração dos Laboratórios, bem como mudanças e melhorias relacionadas a estas atividades.  
A Norma Administrativa NA-2042 - Reuniões do Sistema de Gestão Integrado Toledo do Brasil - define o 
cronograma e os participantes da reunião. 
O detalhamento dos assuntos pautados, bem como a tratativa para os registros decorrentes desta análise 
estão descritos no PSI-104 - Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade dos Laboratórios de 
Calibração Toledo do Brasil. 
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5 REQUISITOS TÉCNICOS 

5.1 Generalidades 
Diversos fatores determinam a correção e a confiabilidade das calibrações realizadas pelos Laboratórios de 
Calibração. Dentre eles estão: 
• fatores humanos 
• acomodações e condições ambientais 
• métodos de calibração e validação dos métodos 
• equipamentos 
• rastreabilidade da medição 
• manuseio dos itens de calibração 
Os fatores que contribuem para a melhor capacidade de medição em sua extensão são analisados pelo tipo de 
calibração a ser realizada pelos Laboratórios. 

5.2 Pessoal 
Os Laboratórios possuem pessoal qualificado. Essa qualificação é comprovada através de escolaridade, 
treinamento, conhecimento técnico e experiência necessária para a execução e avaliação das calibrações. Os 
treinamentos internos são ministrados pelo CTT – Centro de Treinamento Toledo, que possui infraestrutura 
própria e recursos adequados para a execução dos mesmos. 
Todos os colaboradores em treinamento, que realizam atividades ligadas aos Laboratórios, desempenham 
suas funções com supervisão adequada.  Tratamento similar é atribuído nos casos de contratação de pessoal 
adicional.    
Estão estabelecidos e mantidos procedimentos documentados para identificar as necessidades de treinamento 
para que seja providenciado para todo o pessoal que executa e avalia as calibrações, conforme descrito nos 
procedimentos PSI-023- Treinamento para a Execução dos Serviços da Assistência Técnica e PSI-022-
Competência, Treinamento e Conscientização. 
A descrição detalhada das atividades desempenhadas, bem como os requisitos para contratação e treinamento 
da equipe dos Laboratórios são identificados através das descrições de cargo mantidas pelo departamento de 
Recursos Humanos. 
Política: Periodicamente, os Laboratórios avaliam suas necessidades de treinamento, a fim de assegurar a 
competência e a preservação do conhecimento. 

5.3 Acomodações e Condições Ambientais 
O Laboratório de Calibração localizado em São Bernardo do Campo - SP (matriz) oferece três tipos de serviço 
dentro da grandeza massa: 
• calibração de pesos-padrão (realizadas nas instalações permanentes),  
• medição de massa de peças diversas (realizadas nas instalações permanentes) e  
• calibração de balanças nas instalações do cliente (realizadas em campo pelos Técnicos de Balanças da 

Toledo do Brasil). 
O Laboratório de Calibração da matriz (São Bernardo do Campo-SP) dispõe de aproximadamente 150m2,  
distribuídos em três ambientes: escritório, antessala e laboratório.  
O Laboratório de Calibração da filial Lauro de Freitas-BA (em fase de estruturação para obtenção da 
acreditação) oferece dois tipos de serviço dentro da grandeza massa:  
• calibração de pesos-padrão e objetos diversos e  
• medição de massa de peças diversas. 
O Laboratório da filial Lauro de Freitas-BA dispõe de aproximadamente 24 m2, distribuídos em dois ambientes: 
antessala e laboratório. 
 

Dotados de sistema exclusivo de controle de temperatura e umidade, os Laboratórios de Calibração possuem 
sistema de monitoramento diário das condições ambientais, aterramento e isolação antivibratória para bases e 
bancadas onde são instalados os comparadores, separação efetiva entre áreas com atividades incompatíveis, 
além de restrição de acesso nas áreas de calibração. 
Para calibrações efetuadas nas instalações do cliente, os Laboratórios de Calibração dispõem de Técnicos de 
Balanças distribuídos em diversas filiais para atendimento a clientes em todo o território nacional. 
Esses técnicos executam seus trabalhos munidos de ferramentas, documentos, instrumentos para medição das 
condições ambientais e padrões de trabalho para calibração de balanças com capacidade máxima de até 
100kg. Havendo a necessidade de padrões que ultrapassem os 100kg, esses devem ser enviados ao cliente, 
conforme acordo contratual para calibração do equipamento. 
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5.4 Métodos de Calibração e Validação de Métodos 
Em atividades onde a inexistência de documentos para operação de equipamentos, bem como para manuseio 
e preparação de itens de calibração possam comprometer os resultados, são mantidos procedimentos e 
instruções de trabalho documentados. Desvios de métodos de calibração padronizados são implementados 
somente mediante  documentação, justificação técnica, autorização e aceitação por parte do cliente. 
Os métodos utilizados nas calibrações são baseados em normas, portarias e recomendações nacionais e 
internacionais e são detalhados aos Técnicos de Balanças e Calibradores de Massa por meio das Instruções 
de Trabalho: IT-500 Calibração de Pesos-padrão RBC e IT-501 Calibração de Balanças RBC e também através 
do procedimento PSI-027-Instalação e Manutenção (Eventual e Periódica) de Equipamentos de Pesagem, 
Acessórios e Pesos-Padrão. 
Cópias controladas e atualizadas desses documentos são disponibilizadas aos Técnicos de Balanças e 
Calibradores de Massa, para eventuais consultas durante a calibração. Estas instruções determinam: 

a) as medições a serem feitas e a exatidão requerida; 

b) os processos empregados para a calibração de equipamentos, incluindo detalhes como: tipo de 
equipamento, identificação, critérios de aceitação (quando aplicáveis), ação a ser tomada quando os 
resultados da calibração forem insatisfatórios; 

c) as condições ambientais adequadas para calibrações, quando aplicáveis. 

As metodologias utilizadas para determinação das incertezas da medição estão documentadas nos 
procedimentos: 
PSI-110 - Método para Determinação da Incerteza na Calibração dos Pesos-Padrão. 
PSI-113 - Método para Determinação da Incerteza de Medição na Calibração de Balanças pela RBC. 
Nas transferências de dados para planilhas eletrônicas ou para o sistema SAP, são realizadas verificações 
quanto ao preenchimento pelo Gerente Técnico dos Laboratórios de Calibração ou pelos signatários 
autorizados. 
O acesso às planilhas eletrônicas e ao sistema  SAP utilizados no processo é protegido por senha de 
segurança, preservando a integridade das informações e prevenindo modificações indevidas. O acesso às 
pastas onde são armazenadas as planilhas é restrito a pessoas autorizadas pelo Gerente Técnico ou Gerente 
da Qualidade dos Laboratórios de Calibração.  
A validação dos resultados obtidos em planilhas eletrônicas e no sistema SAP é realizada por meio de cálculos 
manuscritos que evidenciam resultados iguais aos da planilha e aos cálculos realizados pelo sistema SAP. 
Esses cálculos são efetuados por amostragens periódicas de planilhas utilizadas no processo, de certificados 
emitidos,  e são arquivados nos Laboratórios de Calibração da Toledo do Brasil. 

5.4.1 Programa de Comparação Interlaboratorial 
Os Laboratórios participam de programas de comparação interlaboratorial recomendados pela Cgcre, com o 
objetivo de avaliar se os resultados da calibração são compatíveis com os resultados de outros laboratórios 
acreditados pela Cgcre. É realizado planejamento de participação dos Laboratórios em atividades de 
comparação Interlaboratorial. Os planos de Participação em Atividades de Comparação Metrológica (PPACM) 
estão disponíveis no Portal SGI e são avaliados nas Reuniões de Análise Crítica dos Laboratórios (RAC-RBC). 

5.5 Equipamentos 
Os Laboratórios de Calibração possuem todos os equipamentos e materiais de referência necessários para a 
correta realização das calibrações. Tais equipamentos são conservados adequadamente e submetidos a 
manutenções periódicas controladas e registradas pelos Laboratórios de Calibração Toledo do Brasil. No caso 
de utilização de equipamento fora do controle permanente dos Laboratórios, é assegurado o atendimento à 
NBR ISO/IEC 17025, por meio de cláusulas estabelecidas contratualmente. 
Todo equipamento utilizado nas operações dos Laboratórios, antes de ser colocado em uso, é identificado, 
calibrado e analisado quanto à sua exatidão, com o propósito de se avaliar o atendimento aos requisitos 
especificados pelos Laboratórios.    
A utilização dos equipamentos se restringe à equipe técnica e todo material necessário para a operação dos 
mesmos está acessível para consulta.  
Todas as atividades, autoridades e responsabilidades para atendimento deste item estão definidas nos 
procedimentos: 
PSI-077 - Controle e Rastreabilidade dos Pesos-Padrão e Instrumentos Auxiliares. 
PSI-027- Instalação e Manutenção (Eventual e Periódica) de Equipamentos de Pesagem, Acessórios e Pesos-
Padrão. 

5.6 Rastreabilidade das Medições 
Todas as calibrações executadas têm rastreabilidade assegurada a padrões nacional ou internacionalmente 
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reconhecidos pela Cgcre, conforme descrito no procedimento PSI-077 – Controle e Rastreabilidade dos Pesos-
Padrão e Instrumentos Auxiliares. A rastreabilidade a padrões nacionais ou internacionais é demonstrada por 
meio de certificados de calibração dos padrões de referência e através de registros que comprovam que as 
calibrações realizadas internamente estão em conformidade com os requisitos especificados. 
Estão estabelecidos e mantidos procedimentos documentados para controlar, ajustar, calibrar e manter os 
equipamentos de inspeção e medição. Esses equipamentos são ajustados, calibrados e utilizados em 
conformidade com a capacidade de medição requerida. Os dados técnicos dos equipamentos de inspeção, 
medição e ensaios são disponibilizados quando requeridos pelos clientes. 

5.7 Amostragem 
Os Laboratórios não utilizam nem realizam amostragens nas calibrações. 

5.8 Manuseio dos Itens de Calibração 
Está estabelecido e mantido procedimento documentado para transporte, recebimento, manuseio, proteção, 
armazenamento, embalagem e retenção de itens para calibração enviados aos Laboratórios para calibração. 
Todo material enviado para calibração pelo cliente é identificado no momento em que é recebido e é mantido 
desta forma enquanto permanecer sob responsabilidade dos Laboratórios. Durante o recebimento do item, é 
aberta uma Ordem de Serviço Interno (OS02) onde são registradas todas as informações pertinentes ao 
material recebido.  
Havendo dúvidas ou incoerência nas informações relacionadas ao item recebido, nenhum trabalho é realizado 
até que elas sejam dirimidas junto ao cliente.  
Todas as atividades, autoridades e responsabilidades deste processo estão definidas no procedimento PSI-
027-Instalação e Manutenção (Eventual e Periódica) de Equipamentos de Pesagem, Acessórios e Pesos-
Padrão. 

5.8.1 Manuseio 
São estabelecidos métodos de manuseio para os itens de calibração para que sejam precavidos de danos, 
deterioração ou equívocos quanto à identificação. 

5.8.2 Armazenamento 
São utilizadas áreas de armazenamento adequadas, visando proteger os itens de calibração, a fim de evitar 
danos ou deterioração. 

5.8.3 Embalagem 
Os itens de calibração são, quando aplicáveis, devidamente acondicionados em embalagens apropriadas para 
evitar danos ou deterioração no transporte, armazenamento e manuseio. 

5.8.4 Entrega 
Quando aplicável, o transporte é verificado para garantir a entrega do item de calibração. 

5.9 Garantia da Qualidade de Resultados da Calibração 
Para avaliar a qualidade das calibrações realizadas, os Laboratórios participam regularmente de comparações 
interlaboratoriais envolvendo outros laboratórios acreditados pela Cgcre.  
Além das comparações interlaboratoriais, são realizadas comparações intralaboratoriais com o propósito de 
avaliar a compatibilidade dos resultados apresentados pela equipe técnica. Estas comparações são realizadas 
nos cursos de qualificação de Técnicos para Calibrações pela RBC e, quando aplicável, para os técnicos que 
necessitam de reciclagem de treinamento. Os resultados obtidos são analisados por meios estatísticos e, 
havendo incompatibilidade de informações, as ações corretivas e/ou preventivas são disparadas conforme 
detalhado no procedimento PSI-041 - Controle de Produto Não Conforme, Ação Corretiva e Ação Preventiva. 

5.10 Apresentação dos Resultados 
Os Certificados emitidos pelos Laboratórios de Calibração possuem dois modelos de apresentação, conforme 
declara o procedimento PSI-027-Instalação e Manutenção (Eventual e Periódica) de Equipamentos de 
Pesagem, Acessórios e Pesos-Padrão: para balanças e para pesos-padrão, e seguem padrões de formatação 
e conteúdo conforme requeridos pela NBR ISO/IEC 17025.  
Esses certificados, bem como as observações originais e os certificados emitidos para equipamentos e 
materiais de referência utilizados nos Laboratórios são mantidos sob condições adequadas para assegurar sua 
confidencialidade e restringir a consulta às pessoas ligadas aos laboratórios, as quais se comprometem em não 
divulgá-los, conforme Termo de Comprometimento firmado pelos mesmos (vide anexo A). 
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As informações referentes ao preenchimento e guarda destes certificados estão descritas nos 
procedimentos PSI-113 - Método para Determinação da Incerteza de Medição na Calibração de Balanças 
pela RBC e PSI-110 - Método para Determinação da Incerteza na Calibração dos Pesos-Padrão - RBC. 
 
Os Certificados de Calibração emitidos pelos Laboratórios de Calibração exibem de forma clara e objetiva os 
resultados obtidos na calibração do equipamento referido e seu conteúdo apresenta as seguintes informações:  
• título “Certificado de Calibração”; 
• nome e endereço do Laboratório; 
• nome e endereço do cliente; 
• descrição do item calibrado; 
• características do item calibrado, quando aplicável; 
• data de calibração; 
• Instrução de Trabalho utilizada; 
• condições ambientais relevantes na calibração; 
• resultados ou leituras encontradas na calibração; 
• incertezas obtidas a partir das leituras efetuadas; 
• nome e assinatura do responsável pelo conteúdo do certificado; 
• declaração restringindo os resultados obtidos ao certificado e às condições nele relatadas; 
• declaração permitindo a reprodução somente mediante autorização escrita do laboratório; 
• declaração de que o certificado atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avalia a competência 

dos Laboratórios e comprova sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida; 
• declaração de que a calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na 

Regulamentação Metrológica. 
Nos casos em que forem utilizados laboratórios subcontratados para realização de calibração, sempre serão 
requeridos pelos Laboratórios certificados de calibração para o item calibrado. 
Sempre que transmitidos ou disponibilizados por meio eletrônico, os certificados devem ser convertidos através 
de software comercial de prateleira para arquivos que inibem a adulteração dos resultados.     
O Gerente Técnico dos Laboratórios é responsável por informar ao cliente, por escrito, sobre qualquer fato que 
possa gerar dúvidas sobre os resultados relatados em certificados já emitidos. 
As correções e emendas em certificados emitidos são efetuadas através da emissão de um novo certificado, 
intitulado como “Suplementar”, cuja correção é de responsabilidade dos signatários autorizados ou do Gerente 
Técnico dos Laboratórios que, após análise, o envia ao cliente, verificando a necessidade de se tomar ações 
corretivas e preventivas quanto ao fato, conforme procedimento PSI-041 - Controle de Produto Não Conforme, 
Ação Corretiva e Ação Preventiva.  
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