
Fontes de informação para fortalecer o 
seu negócio 

 

Normas Técnicas 



A normalização é uma atividade 
que existe desde o início da 
humanidade.  

Foi um dos meios fundamentais 
para a evolução da sociedade. 

Para garantir perfeito entendimento do que se pretendia 
falar foram estabelecidos códigos de linguagem. 

Um pouco de história... 

Normalizaçã 



Muitos parâmetros ut i l izados atualmente foram 
estabelecidos há muitos anos, com base nas práticas da 
época.....  

Como por exemplo o valor:   4 ft 8½ in è 1 435,1 mm 

Normalizaçã 



Fundada em 1940 
ü   Entidade privada, sem fins lucrativos,  

ü   Reconhecida como único Foro Nacional  

de Normalização 

ü   Signatária do código de boas práticas 

em normalização da OMC 

ü   Certificadora de produtos, sistemas e 

serviços 

Representante oficial: 

ABNT Quem somos e o que fazemos  



Qual o 
benefício? 

 A Normalização para promover  

o bem-estar da sociedade e o 

desenvolvimento sustentável 



Ø   Atendimento às exigências legais e de 
mercado interno e externo 

Ø   Facilitação da formação de mercado 
globalizado 

Ø   Inibição de concorrência desleal 

Ø   Segurança para o consumidor 

Ø   Facilitação da troca de informações 

Ø   Produtos e serviços mais competitivos 

ABNT Vantagens da Normalização 

Ø   Redução de desperdícios 

Ø   Diminuição de custos 

Ø   Produtos processo controlados 
Ø   Demonstração da qualidade 

Ø   Atendimento às expectativas do cliente 



Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT Quem participa? 



Produtores 

Neutros 

Neutros 
(laboratórios, 
Academia, 
Governo) 

Consumidores 



Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT Processo de normalização 



Em	  
média	  18	  
meses	  

ABNT Processo de elaboração  
de normas 

DEMANDA 

Programa de 
Normalização 

Elaboração do 
Projeto de Norma 

Consulta Nacional 

Análise dos votos 

OK 
SIM	   NÃO	  



Petrobrás 

ABNT 

AMN 

ISO 
Internacional	  

Regional 

Nacional 

Empresarial 

ABNT Níveis da Normalização 



Normalização internacional para a 
Sustentabilidade na Gestão de Eventos 
ISO/PC 250 - Sustainability in Event Management 

Criação: 2009 

Secretaria: Inglaterra e Brasil 

Participação:  

ü   22 membros participantes 

ü   8 membros observadores 

 

 

  

ISO 20121 - Norma de sistema de gestão elaborada para 
auxiliar organizações da indústria de eventos a melhorar a 
sustentabilidade das atividades, produtos e serviços 
relacionados aos seus eventos 



ABNT/CEE-142 
ü    Criada para ser o espelho do ISO/PC 250 no Brasil 

v  Título:  Comissão de Estudo Especial de 
Sustentabilidade na Gestão de Eventos 

v   E s c o p o : N o r m a l i z a ç ã o n o c a m p o d e 
sustentabilidade na gestão de eventos com o 
objetivo de estabelecer, implementar, manter e 
melhorar um sistema de gestão de sustentabilidade 
para eventos. 

ü   Publicou em 27.05.2012 a ABNT NBR ISO 20121 
Sistemas de gestão para sustentabilidade de eventos — 
Requisitos com orientações de uso 

ü   Entrou em recesso após a publicação 



Associação Brasileira de Normas Técnicas Parceria ABNT/Sebrae 



Ações 
Prospecção  
de Demandas  
para Normalização 

Desenvolvimento 
de Normas Técnicas 

Divulgação 
Orientação  
(Normas Técnicas) 

Aplicação das 
Normas Técnicas 

Disponibilização de 
Normas Técnicas 



Empresas organizadoras de 
eventos 

 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

6 Oficinas de identificação e qualificação de 
demandas realizadas 

v  27.03.2014 – Rio de Janeiro 

v  12 e 13.04.2014 – Fortaleza 

v  27.10.2014 – Brasília 

v  28.10.2014 – Fortaleza 

v  29.10.2014 – São Paulo 

v  30.10.2014 – Florianópolis 



Associação Brasileira de Normas Técnicas Resultados das oficinas 



Necessidade de 
estabelecer um 

conjunto mínimo 
de termos e 

definições para a 
harmonização do 

vocabulário 
técnico 

	  

Problemas identificados 

 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Necessidade de 
estabelecer um 

conjunto mínimo de 
requisitos para dar 

suporte ao atual 
Programa da 
Qualidade da 

ABEOC 
	  

Necessidade de 
estabelecer um 

conjunto mínimo de 
termos e definições 

para a 
harmonização do 

vocabulário técnico 
	  

Necessidade de 
estabelecer um 

conjunto mínimo 
de termos e 

definições para a 
harmonização do 

vocabulário 
técnico 

Necessidade de 
abordar diversas 

questões 
importantes e 

estabelecer as boas 
práticas para a 
organização de 

eventos 



Demandas identificadas 

 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ü   Terminologia  

ü  Qualidade dos serviços de organização 

de eventos  

ü  Competências 

ü  Gestão da segurança 

ü  Boas práticas para a organização de 

eventos	  

Normas que abordem:   



Novos título e escopo 

 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

→ Resultado das necessidades identificadas nas 
oficinas 

v  Título: Comissão de Estudo Especial de Gestão de 
Eventos 

v  Escopo: Normalização no campo de gestão de eventos 
compreendendo sustentabilidade e organização de 
eventos no que concerne estabelec imento, 
implementação, manutenção e melhoria 



Reativação da ABNT/CEE-142 

Reunião de Reativação da ABNT/CEE-142 
14:30 às 17:00 
Auditório Amarelo 

Hoje 



Disseminação da Informação 



Nossos sites 

Normalização e Pequenos Negócios 
http://portalmpe.abnt.org.br/  

Institucional 
www.abnt.org.br 

Consulta de normas 
www.abnt.org.br/catalogo 

Consulta Nacional  
www.abnt.org.br/consultanacional 



Facebook	  Abnt	  Normas	  
Técnicas	  

Twitter	  @abntoficial	  

Youtube	  abntweb	  	  

Linkedin	  

ABNT nas redes sociais 
Curta  -  Divulgue  -  Compartilhe 



ABNT nas redes 
sociais 

Curta  -  Divulgue  
-  Compartilhe 

ABNT no Brasil 
Nossos escritórios 

Brasília Bahia 

Minas Gerais 
São Paulo 

Rio de Janeiro 
Paraná 

Rio Grande do Sul 

ü   Av. Treze de Maio, 13, 28º andar – Centro – Rio de 
Janeiro - RJ 

ü   Rua Conselheiro Nebias, 1131 – Campos Eliseos 
– São Paulo- SP 

ü   SCA – Q.1 – Ed. Central – Sala 401 – Brasilia - 
DF 

ü   Rua da Bahia, 1148 – Grupo 1007 – Centro - Belo Horizonte - MG 

ü   Rua Siqueira Campos, 1184 – Conj. 906 – Centro – Porto Alegre - 
RS 

ü   Rua Lamenha Lins, 1124 – Rebouças – Curitiba - PR 

ü   Av. Sete de Setembro, 608 – sala 401 – Piedade – Salvador  



Obrigado 
    

Eugenio Tolstoy  
Diretor Técnico 

ABNT 
 
E-mail: eugenio@abnt.org.br 

 


