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1 Objetivo 

 

Este Procedimento tem como objetivo apresentar as sistemáticas adotadas para a preservação do 

sigilo e confidencialidade nos Laboratórios de ensaio e de calibração e na Atividade de Certificação 

do Cepel. 

 

2 Aplicação 

 

Este Procedimento se aplica aos Laboratórios de ensaio e de calibração e à Atividade de 

Certificação do Cepel e é válido a partir da data de sua aprovação. 

 

3 Documentos complementares 

 

Na aplicação deste Procedimento pode ser necessário consultar os seguintes documentos, em suas 

versões atualizadas:  

 

- Procedimento PR/DL.13: Manuseio de itens enviados ao Cepel para serviços técnicos; 

- Procedimento PR/DL.14: Elaboração e emissão de relatórios de ensaio e de certificados de 

calibração; 

- Procedimento PR/CERT.02: Funcionamento das comissões de certificação. 

 

4 Procedimento 

 

4.1 Disposições gerais 

 

4.1.1 O sigilo sobre informações que de alguma forma possam afetar os clientes é ponto de honra 

do Cepel. Este Procedimento deve ser atendido pelo pessoal do Cepel envolvido em maior ou 

menor grau nas atividades relacionadas aos serviços laboratoriais e atividades de Certificação, que 

deve ter plena consciência de que o sigilo sobre informações de clientes é primordial para a 

imagem do Cepel e que a não observância a este princípio poderá ter consequências de natureza 

administrativa.  

 

4.1.2 Não devem ser fornecidas informações sobre ensaios/calibrações, equipamentos de clientes 

ou processos de certificações solicitadas por pessoas estranhas aos mesmos, inclusive empregados 

não diretamente envolvidos nessas atividades. 

 

4.1.3 Nos casos em que, por motivo de lei ou autorizado por compromissos contratuais, for 

necessário fornecer informações obtidas durante o curso das atividades de laboratório ou de 

certificação a terceiros, o cliente ou o indivíduo interessado será sempre notificado da mesma, 

exceto se proibido por lei. 
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4.2 Informações relativas aos serviços laboratoriais 

 

4.2.1 As informações relativas aos ensaios/calibrações (especificações, resultados, datas, etc.) e ao 

item sob ensaio/calibração devem ser mantidas exclusivamente entre os componentes de equipe 

do laboratório, seus superiores imediatos no Cepel, secretaria, Atividade de Certificação (somente 

se envolvida), Atividade de Sistema de Gestão da Qualidade, auditores internos (durante o 

processo de auditoria) e o cliente solicitante do serviço ou para pessoa por ele autorizada, 

mediante solicitação do cliente por e-mail. 

 

4.2.2 As informações antecipadas aos relatórios (técnicos ou de ensaios)/certificados sobre 

resultados de ensaios/calibrações só podem ser fornecidas para o cliente que contratou o 

ensaio/calibração ou para pessoa por ele autorizada, mediante solicitação do cliente por e-mail. 

 

4.2.3 As informações são enviadas por e-mail, pelo signatário autorizado, com conhecimento para 

o chefe do Departamento. Deve estar claro na mensagem que as informações apresentadas são 

preliminares, ainda não oficiais do Cepel.  

 

4.3 Informações relativas aos processos de certificação 

 

4.3.1 O acesso aos documentos, amostras e informações referentes a processos de certificação é 

limitado ao pessoal da Atividade de Certificação, Atividade de Sistema de Gestão da Qualidade, 

auditores internos (durante o processo de auditoria) e ao cliente solicitante da certificação, ou à 

pessoa por ele autorizada, mediante solicitação do cliente por e-mail. 

 

4.3.2 No caso de ensaios, inspeções e/ou auditorias realizadas pelo Cepel, é responsabilidade de 

todos os envolvidos manterem confidenciais os equipamentos e seus detalhes de projeto, 

documentos e informações referentes às certificações, como especificações, resultados, datas, 

relatórios, fotografias, etc. 

 

4.3.3 No caso de ensaios, inspeções e/ou auditorias realizados por subcontratados, cláusulas 

referentes à manutenção da confidencialidade fazem parte dos documentos de subcontratação. 

 

4.3.4 Quanto aos assuntos confidenciais discutidos no âmbito das comissões de certificação, a 

manutenção do sigilo é estabelecida no Procedimento PR/CERT.02. 

 

4.4 Circulação de visitantes e clientes 

 

4.4.1 A circulação de clientes deve ser restrita às áreas de acesso e circulação, incluindo sanitários 

e restaurantes, e às áreas de execução do seu ensaio/calibração informada pelo responsável pelo 

ensaio ou laboratório. Se for necessário ter acesso a outras áreas de ensaios, o cliente deve ser 

acompanhado de pessoa autorizada.  

 

4.4.2 Visitantes e clientes acompanhando ensaios/calibrações em determinado laboratório, 

somente podem ser autorizados a entrar em outro laboratório com a permissão prévia do 

responsável pelo laboratório a visitar ou seu superior hierárquico, assim como do cliente para quem 

os ensaios estejam sendo realizados.  

 

4.4.3 Na Atividade de Certificação os clientes não têm acesso às salas dos controladores de 

processo e de arquivo. 

 

4.5 Documentação 

 

4.5.1 A elaboração, o trânsito e guarda da documentação (registros, fotos, etc.) relativa aos 

ensaios/calibrações e processos de certificação devem ser controlados, evitando sua exposição a 

pessoas não indicadas nos itens 4.2.1 e 4.3.1, respectivamente. 
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4.5.2 Para os relatórios de ensaios e certificados de calibração devem-se adotar, também, as 

sistemáticas descritas no Procedimento PR/DL.14. 

4.6 Materiais e equipamentos de clientes 

 

4.6.1 Na movimentação e armazenamento de materiais e equipamentos de clientes, antes e após 

os ensaios/calibrações, deve-se adotar a sistemática descrita no Procedimento PR/DL.13.  

 

4.7 Fotografias e filmagens 

 

4.7.1 As fotografias e as filmagens são materiais de uso reservado. Somente podem ser utilizadas 

pelo próprio cliente ou para cumprir alguma finalidade interna do Cepel, com o conhecimento e 

concordância do chefe do Departamento ao qual o laboratório está subordinado. 

 

4.7.2 Somente é permitido aos clientes e aos visitantes filmar ou fotografar no interior dos 

laboratórios do Cepel, com a devida autorização do responsável pelo laboratório ou ensaio, ou seu 

superior hierárquico, com a presença de um técnico da área. A solicitação de autorização de 

filmagem ou equivalente, quando solicitada por terceiros, incluindo pessoal do Cepel deve ser 

realizada por escrito, salvo quando solicitada pelo cliente e restringir-se aos ensaios realizados para 

a sua empresa. 

 

4.8 Termos de confidencialidade e isenção de conflitos de interesse  

 

4.8.1 Os empregados, requisitados, bolsistas, estagiários e os parceirizados que atuam nos 

laboratórios de ensaio e de calibração, assim como todos os envolvidos no processo de certificação 

devem assinar os termos de confidencialidade e isenção de conflitos de interesse, exceto os 

membros das Comissões de Certificação, que devem assinar somente os termos de 

confidencialidade. 

 

4.8.2 Os termos assinados são arquivados na Atividade de Sistema de Gestão da Qualidade 

(originais) e no sistema SE Suíte (digitalizados). 

 

5 Formulários 

 

- F-DL-001: Termo de confidencialidade (empregados e requisitados). 

- F-DL-002: Termo de isenção de conflitos de interesse (empregados e requisitados). 

- F-DL-003: Termo de confidencialidade (parceirizados, bolsistas, estagiários, membros das 

comissões de certificação). 

- F-DL-004: Termo de isenção de conflitos de interesse (parceirizados, bolsistas, estagiários). 

 

6 Referência 

 

- Relatório Técnico CEPEL-578/86 de 25/11/86, de autoria do Engº. Agenor O. F. Mundim. 
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