
PROJETO “SISTEMA DE GESTÃO DA 
NORMALIZAÇÃO”

José Ricardo Roriz Coelho                                                                                
Diretor Titular - Departamento de Competitividade e Tecnologia

José Ricardo Roriz Coelho                                                                                
Diretor Titular - Departamento de Competitividade e Tecnologia

Sede Fiesp – fevereiro  2015



Contextualização

� A Normalização na exportação: dificuldade no cumprimento de normas 
e/ou regulamentos técnicos exigidos. Cenário marcado pela diversificação 
das exportações brasileiras, onde cresce a importância relativa de produtos 
com maior conteúdo tecnológico e maior valor agregado, de forma que as 
barreiras técnicas tenderão a tornarem-se mais fortes. 

� A Normalização na importação:  com o grande volume de produtos 
importados em desacordo com a regulamentação técnica nacional, as 
normas surgem como mecanismo de defesa comercial e da competitividade. 
(INMETRO).

� Sendo uma das metas do governo a criação de Plano Nacional de Incentivos a 
Exportação visando diminuir o déficit da balança comercial (4 bilhões de dólares 
de importações a mais que as exportações) e melhorar a competitividade da 
indústria brasileira, ressaltamos a importância da normalização neste contexto:



� Importante destacar que iniciativas de normalização, em nível regional e 
internacional, afetam os negócios, o que é cada vez mais comum devido à 
crescente integração comercial. Este problema pode resultar em penalidades 
severas por não cumprimento de normas como:

I    - advertência; 
II - multa;
III - interdição de lotes de produtos; 
IV - apreensão de lotes de produtos; 
V  - inutilização de lotes de produtos
� As multas podem chegar a valores pesados para a indústria. Causando 

prejuízos irreparáveis para as indústrias pelo desconhecimento e não 
aplicação das normas técnicas.

Contextualização



� O incremento da competitividade é um fator decisivo para a maior inserção 
das industrias, em mercados externos cada vez mais competitivos. Neste 
cenário, a normalização e a utilização de normas técnicas são, 
reconhecidamente, fatores relevantes para o incremento e para a 
promoção da competitividade das indústrias tanto no mercado interno 
quanto no potencial mercado externo.

� A normalização serve como reguladora do mercado pois proporciona a 
concorrência justa, estimula a melhoria continua da qualidade, pode 
dificultar a entrada de produtos que não atende aos requisitos, agrega a 
credibilidade e valor da marca dos que seguem as normas.

� Da mesma forma, é reconhecido que as indústrias têm dificuldade de 
identificar e entender como as normas técnicas afetam as suas atividades. 
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Sistema de Gestão da Normalização

(FIESP e ABNT)  
Devido a demanda das empresas : dificuldade e falta de conhecimento para 
realizar o acompanhamento e a gestão do sistema de normalização nacional e 
internacional.

Foi desenvolvido o  Sistema de Gestão da  Normalização pela ABNT FIESP 
(DECOMTEC) ,CIESP e SENAI para os sindicatos empresariais e empresas, tem 
como finalidade incentivar a adoção da cultura da normalização nas empresas 
paulistas, melhorando sua competitividade.
Será um sistema informatizado com interface amigável, de controle, 
acompanhamento e disseminação da cultura de normalização existente.
O Sistema de Gestão da  Normalização   possui os seguintes eixos de atuação:
• Estabelecer articulação com a governança dos sindicatos e associações 

(sensibilização);
• Disseminar  as informações da normalização;
• Focar na normalização de produtos e processos;
• Aumentar o protagonismo empresarial na normalização;
• Ampliar a efetividade da normalização no estado de São Paulo ;
• Acompanhar a implantação da agenda de normalização.



Sistema de Gestão da 

Normalização  
Os objetivos do sistema de normalização são:

• Servir como instrumento de aprendizagem e como uma ferramenta para 
potencializar a gestão da normalização nas empresas;

• Ampliar a disseminação e o conhecimento das empresas e dos sindicatos;
• Ampliar a gama de produtos e processos certificados;
• Ampliar a efetividade dos sistemas de apoio à normalização no país;
• Apoiar a internacionalização e a exportação das empresas brasileiras.
• Buscar um maior envolvimento das industrias com as normas, não apenas no uso, 

mas em todo o processo de normalização, o que inclui a participação na elaboração;
• Potencializar o desenvolvimento de normas nacionais, regionais e internacionais que 

atendam às necessidades de inserção externa e adequação de importados ao 
mercado brasileiro.

O Sistema desenvolvido em parceria ABNT e FIESP irá oferecer aos Sindicatos Patronais 
filiados à FIESP GRATUITAMENTE o acesso ao acervo de normas da ABNT através de 
dois serviços “ABNT Coleção” e “Sistema de alerta normalização”.



Conheça alguns dos benefícios dessa ferramenta:
• atualizar automaticamente as normas contratadas;
• montar uma coleção  exclusiva de normas para cada sindicato;
• evitar não só a aquisição de normas em duplicidade, como também, o 

extravio ou perda das mesmas;
• acessar ao catálogo de normas da ABNT que contempla todo acervo ( basta 

fazer o pedido da norma faltante em sua coleção);
• possibilitar  a pré-visualização das normas não contratadas antes de solicitar 

sua inclusão;
• fazer gerenciamento de suas normas favoritas;
• facilitar a emissão de relatórios.

Sistema de Gestão da 

Normalização  
O que é ABNT Coleção
É um sistema de gerenciamento (atualização automática diária, visualização 
ilimitada) de todo o acervo de Normas Técnicas Brasileiras da ABNT ou de 
coleções customizadas para as atividades de cada sindicato via Web.
Ao longo dos anos iremos aprimorar o serviço e dessa forma poderemos 
garantir sua funcionalidade e confiabilidade.



O que é o Sistema de alerta normalização 

� A parceria irá oferecer aos Sindicatos Patronais filiados à FIESP 
GRATUITAMENTE ,além do acesso ao acervo de normas da ABNT o  “Sistema 
de alerta normalização” que trata-se de comunicações periódicas com a 
descrição das normas que foram validadas num período desejado. Informa as 
normas que estão sendo revisadas, novas normas que estão em elaboração, 
além de toda a operação e andamento das comissões e comitês.

� A customização das Coleção de Normas por sindicato foi feita baseada na 
relação dos códigos ICS de classificação de Normas com os CNAES referentes 
a cada sindicatos.

� O sistema funcionará como um site , em que colaboradores e demais 
stakeholders cadastrados e  autorizados pelos sindicatos acessam as suas 
informações sobre normas, comitês e comissões a partir de sua ABNT 
Coleção.

Sistema de Gestão da 

Normalização  



ABNT Coleção 

Como acessar a sua coleção .
a) Primeiro o sindicato deverá realizar o cadastro de acesso ao sistema junto ao 

DECOMTEC da FIESP.
b) O Sindicato receberá através de um email previamente cadastrado todas as 

informações de como acessar o sistema(usuário e senha) e de como realizar as 
suas consultas.

c) Para acessar digite http://www.abntcolecao.com.br no browser de navegação.
d) Escolha o idioma de interesse .
e) Entrar com o nome da EMPRESA, USUÁRIO e SENHA, depois clique no botão 

ENTRAR para acessar a sua coleção.



Sistema de Alerta 

Normalização 
Como acessar o alerta normalização .
a) Primeiro entra no ABNT Coleção ;
b) Na pagina inicial do ABNT Coleção clicar na Aba ATUALIZAÇÕES;
c) Escolha o período de consulta Mês , Semana , Outro ;
d) Escolha a forma de ver o relatório na tela ou PDF; .
e) Clicar em pesquisar.



Sistema de Alerta 

Normalização 
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Adesão  pelos sindicatos feita pelo :
email cdecomtec@fiesp.org.br

ou
Telefone 3549-4211 com Paulo Rocha

Base 

Territorial
Nome Completo Sigla Local CNPJ IP Responsável email Fone

Setor 

Produtivo

NAC. Sindicatos das Empresas de Limpeza SINDLIMP SP 62.094.594.0001/86 189.89.149.207 Paulo Rocha psprocha@hotmail.com 35494211 prod limpeza


