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BEM-VINDO À ABNT

Parabéns!
Você agora faz parte da família ABNT!



Esta cartilha está embasada em 
documentos importantes para o seu
conhecimento, como os seguintes:

Estatuto da ABNT;

ABNT Diretiva 2;

ABNT Diretiva 3;

Procedimentos Internos da ABNT;

ABNT ISO/IEC Guia 59 – Código de 
boas práticas para Normalização;

Guia de Termos e Expressões de 
Normalização;

Guia Entendendo e Participando da 
Normalização.

Para que sua gestão tenha o sucesso 
esperado, apresentamos esta Cartilha 
que contém a descrição sucinta de 
suas principais funções e responsa-
bilidades, conforme nosso Estatuto e
documentos internos.

O objetivo é fornecer informações
básicas sobre a ABNT e seus métodos 
de trabalho, bem como informações
sobre os principais atores do pro-
cesso de desenvolvimento de normas,
ajudando efetivamente na participação 
nos trabalhos técnicos.

Se você deseja ter mais informações, acesse 
nosso portal (www.abnt.org.br) e site do
Conexão DT (conexaodt.abnt.org.br). 
Se você tiver quaisquer comentários ou 
sugestões para melhoria deste docu-
mento, por favor, não hesite em enviá-los 
para gpp@abnt.org.br.



CONHECENDO A ABNT

O QUE É A ABNT

É o Foro Nacional de Normalização 
por reconhecimento da sociedade 
brasileira desde a sua fundação, 
em 28 de setembro de 1940, e 
confirmado pelo governo federal por 
meio de diversos instrumentos legais. 
É entidade privada sem fins lucrativos, 
membro fundador da ISO, da Copant, 
e da AMN, e membro da IEC.

NOSSA MISSÃO

Prover a sociedade brasileira de
conhecimento sistematizado, por meio 
de documentos normativos, que per-
mita a produção, a comercialização 
e o uso de bens e serviços de forma 
competitiva e sustentável nos mer-
cados interno e externo, contribuindo
para o desenvolvimento científico 
e tecnológico, proteção do meio
ambiente e defesa do consumidor.

O QUE FAZ A ABNT

- Elabora, publica e divulga Docu-
mentos Técnicos ABNT;

- Participa da elaboração e adota 
Normas internacionais e regionais;

- Difunde a Normalização;

- Representa o Brasil nos fóruns interna-
cionais e regionais de Normalização

NOSSA VISÃO

Uma ABNT ágil que responda com 
eficiência às demandas do mercado e 
da sociedade, comprometida com o 
desenvolvimento brasileiro, de forma 
sustentável, nas dimensões econômica, 
social e ambiental.
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NOSSOS VALORES

- Atuar de forma isenta e ética, 
garantindo ampla participação da 
sociedade brasileira em suas áreas de 
atuação;

- Implementar um modelo de gestão 
que contemple os princípios da gover-
nança corporativa, comprometida com
a proteção da reputação, da imagem 
e do patrimônio da Associação e de 
seus associados;

- Contribuir para a integração e 
para a inserção do Brasil no cenário 
internacional;

- Zelar pelas marcas da ABNT e pela 
propriedade intelectual de seus 
produtos;

 - Buscar a autossustentação financeira, 
com base nas suas atividades-fim, 
desenvolvendo produtos e serviços e 
formas de captação de recursos;

- Orientar sua atuação de acordo 
com as políticas governamentais de 
desenvolvimento;

 - Acompanhar e contribuir para o 
avanço do estado da arte nas suas 
áreas de atuação.
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ESTRUTURA DA ABNT
O organograma mostra, resumidamente, como está estruturada a ABNT, 
destacando-se as Gerências da Diretoria Técnica, responsáveis pelas etapas de 
Normalização.



NORMALIZAÇÃO

Processo voluntário onde se busca a
melhor solução técnica, por meio de um 

resultado imparcial, baseado em consenso.



É executada por organismos que contam
com a participação de todas as partes
interessadas (como, por exemplo, produtores, 
consumidores, fornecedores de insumo, 
fornecedores de serviços, órgãos técnicos, 
regulamentadores, acreditadores, organismos 
de avaliação da conformidade e outros).

Atender aos requisitos legais.

Atender às expectativas do cliente.

Aumentar a produtividade.

Aumentar a qualidade de produtos e 
serviços.

Desenvolver e consolidar a tecnologia.

Evitar a concorrência desleal.

Organizar o mercado.

Orientar as concorrências públicas. 

Reduzir desperdício.

Reduzir os custos de bens e serviços.

Benefícios



PRINCÍPIOS DA NORMALIZAÇÃO

A ABNT, como os demais Organismos Nacionais de Normalização, que são os res-
ponsáveis pelo desenvolvimento das normas e pela sua aprovação, segue alguns 
princípios que estão internacionalmente  consagrados. Esses princípios são:
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CONSENSO

Voluntariedade

Representatividade

Paridade

Atualização

Transparência 

Simplificação

Consenso

A decisão de participação no processo
de normalização é voluntária. A aplica-
ção das normas também é, por essência,
voluntária.

É preciso que haja participação de 
especialistas das partes interessadas, 
de modo que a opinião de todos seja 
analisada, discutida e consensada.

Não basta apenas a representativi-
dade. É preciso que as partes interes-
sadas estejam equilibradas, evitando-se 
assim a imposição de uma delas sobre 
as demais.

É necessário verificar, sistematicamente, 
se o conteúdo da norma em vigor está 
aderente à tecnologia vigente.

Devem ser disponibilizadas a todas as 
partes interessadas, a qualquer tempo, 
as informações relativas ao controle,
atividades e decisões sobre o processo 
de desenvolvimento de normas técnicas.

As normas devem ser elaboradas de 
forma que reduzam a variedade de 
produtos e processos.

Conciliação das opiniões, de modo que possam convergir para um único ponto de 
vista. Consenso é um acordo geral, caracterizado pela ausência de contraposição 
fundamentada a aspectos significativos para qualquer parte importante dos 
interesses envolvidos. Para que uma norma tenha seu conteúdo o mais próximo 
possível da realidade de aplicação, é necessário que haja consenso entre os 
participantes.



COMITÊS BRASILEIROS
Os Comitês Brasileiros (ABNT/CB) são órgãos 
da ABNT para coordenação, planejamento 
e execução das atividades de normalização 
relacionadas ao seu âmbito de atuação, que 
devem compatibilizar os interesses das partes 
interessadas.



ORGANISMOS DE
NORMALIZAÇÃO SETORIAL

Os Organismos de Normalização Setorial 
(ABNT/ONS) são organismos públicos, 

privados ou mistos, sem fins lucrativos, que, 
entre outras, tenham atividades reconhecidas 

no campo da normalização em um 
determinado domínio setorial, e que tenham 

sido credenciados pela ABNT, segundo 
critérios aprovados pelo Conmetro.



FUNCIONAMENTO DOS
COMITÊS TÉCNICOS
(ABNT/CB e ABNT/ONS)

Entenda um pouco mais sobre a estrutura e 
as funções do Superintendente, Secretaria e 
Comissões de Estudo.

SUPERINTENDENTE

SECRETARIA

COMISSÕES DE ESTUDO



SUPERINTENDENTE Responsável pela coordenação, planejamento e execução 
das atividades de normalização técnica relacionadas ao o 
âmbito de atuação do Comitê Brasileiro (ABNT/CB) ou do 
Organismo de Normalização Setorial (ABNT/ONS). 

Cumprir e fazer cumprir o Estatuto e as Resoluções da
Assembleia Geral e do Conselho Deliberativo (ABNT/CD) 
e os Procedimentos Internos da ABNT.

Atuar em nome e pelo interesse da ABNT como um todo.

Garantir uma aplicação justa e relevante dos princípios 
do processo, transparência, abertura, imparcialidade e 
natureza voluntária da normalização, a partir dos seguintes 
pontos:

• organizar a tomada de posição em tempo hábil e de 
maneira efetiva, levando em consideração todos os 
interesses relevantes no cenário nacional;

• tomar medidas apropriadas para facilitar a participação
de consumidores e outras partes interessadas da sociedade 
civil, pequenos negócios e autoridades públicas.

Ser responsável pela coordenação, planejamento e 
execução das atividades de normalização técnica rela-
cionadas ao âmbito de atuação dos Comitês Técnicos,
que devem compatibilizar os interesses das partes interes-
sadas, bem como os interesses de outros Comitês Técnicos.

Administrar os Comitês Técnicos e representá-los 
no Conselho Técnico (ABNT/CT) e em participações 
internacionais.

Fiscalizar o cumprimento, pela Secretaria do Comitê Téc-
nico e pelas CE, do estabelecido nas diretrizes e procedi-
mentos da ABNT.

Propor a criação e solicitar o recesso de CE à ABNT/DT,
de acordo com o PI/DT 00.00.06.

Coordenar a reunião de instalação de CE, de acordo com 
o PI/DT 00.00.07.

O QUE É?

FUNÇÕES



Homologar o Coordenador de CE, após análise do currículo 
dos candidatos indicados, e coordenar as reuniões de CE 
até esta homologação, conforme PI/DT 00.00.07.

Garantir que a composição da CE seja representativa 
das partes interessadas nos Documentos Técnicos ABNT
a serem desenvolvidos.

Buscar o engajamento das partes interessadas na elabo-
ração dos Documentos Técnicos ABNT, mobilizando-as
com o envio de cartas de apoio.

Incentivar e promover a participação das comunidades 
técnicas na pesquisa, desenvolvimento e difusão da 
normalização técnica do País.

Acompanhar a elaboração e garantir o conteúdo do 
Relatório Anual de Atividades dos Comitês Técnicos.

Coordenar a elaboração do Programa de Normalização 
Setorial (PNS).

Garantir que o PNS do Comitê Técnico esteja atualizado e 
que seja executado.

Elaborar o Plano de Negócios do Comitê Técnico.

Atuar junto dos demais Comitês Técnicos, visando à 
harmonização em temas de interesse mútuo.

Promover a elaboração de Documentos Técnicos ABNT e 
fomentar seu uso nos campos científico, técnico, industrial, 
comercial, agrícola e correlatos, mantendo-os atualizados, 
apoiando-se, para tanto na melhor experiência técnica e 
em trabalhos de laboratório.

Propor Novos Itens de Trabalho (NIT), de acordo com a 
sua relevância no cenário nacional.

Priorizar a adoção de Normas Internacionais, se existirem, e 
apresentar justificativas técnicas à ABNT, caso o texto-base 
elaborado não seja equivalente à Norma Internacional,
a fim de reduzir barreiras comerciais.

FUNÇÕES



SECRETARIA

Órgão de suporte administrativo aos Comitês Técnicos,  
Subcomitês, CE e Grupos de Trabalho.

Cumprir diretrizes, regras e procedimentos da ABNT.

Assegurar participação de todas as partes interessadas.

Apresentar relatórios anuais à ABNT.

Documentar e arquivar todas as atividades do Comitê 
Técnico.

Divulgar notícias sobre o desenvolvimento dos trabalhos 
dos Comitês Técnicos.

Os PI/DE 00.02.06, PI/DT 00.00.02, PI/DT 00.00.07 e 
PI/DT 00.00.14 fornecem mais informações.

O QUE É?

FUNÇÕES

  COMISSÕES DE ESTUDO (CE)

Criadas pelos Comitês Técnicos e integradas voluntaria-
mente por todas as partes interessadas, são  responsáveis 
pela elaboração dos Documentos Técnicos ABNT.

Cumprir diretrizes, regras e procedimentos da ABNT.

Analisar e debater propostas por consenso.

Elaborar e revisar Documentos Técnicos ABNT.

Responder tecnicamente pelos Documentos Técnicos ABNT 
por ela elaborados.

Limitar-se somente aos debates de assuntos técnicos 
pertinentes ao tema em discussão.

Os PI/DT 00.00.02 e PI/DT 00.00.07 fornecem mais 
informações.

O QUE SÃO?

FUNÇÕES



ETAPAS DA NORMALIZAÇÃO
Agora vamos entender o processo 
de elaboração de norma, de maneira 
simplificada. 
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1 Demanda
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Análise das
recomendações da
Consulta Nacional
Se o Projeto estiver apto para seguir, ele 
é públicado como Norma Brasileira. Se 
não estiver apto, ele retorna ao passo 2.

3 Con

2
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2 Elaboração do
Projeto de Norma

nsulta Nacional

Válida a partir de

 edição

ABNT NBR
ISO

ICS ISBN 978-85-07-

Número de referência 

32 páginas

NORMA
BRASILEIRA

9001

Terceira
30.09.2015

30.10.2015

Sistemas de gestão da qualidade — Requisitos
Quality management systems — Requirements

03.120.10 05801-4

ABNT NBR ISO 9001:2015

© ISO 2015 - © ABNT  2015

Publicação da
Norma Brasileira

Média de
para a publicação de uma Norma Brasileira

meses12



ÁREAS DA DIRETORIA TÉCNICA
ENVOLVIDAS NAS ETAPAS DA 
NORMALIZAÇÃO

Gerência de Planejamento
e Projetos (GPP)

Gerência do Processo
de Normalização (GPR)

Gerência de Editoração
e Acervo (GEA)
GG

Conselho Deliberativo 
(ABNT/CD)

Órgão composto por um presidente,
um vice-Presidente e 30 membros,
entre os quais cinco Superintendentes de
Comitês Técnicos eleitos pelo ABNT/CT. 
Reune-se, ordinariamente, três vezes ao 
ano e tem como funções estabelecer 
diretrizes gerais a serem seguidas pela
ABNT e deliberar sobre a criação de 
Comitês Brasileiros e outras propostas 
apresentadas pela Diretoria Executiva. 

Conselho Técnico 
(ABNT/CT)

Órgão colegiado composto pelos Supe-
rintendentes dos Comitês Técnicos, que 
emite parecer sobre a criação, extinção, 
denominação e âmbito de atuação de 
Comitês Técnicos e CE, por meio de
comentários no site do ABNT/CT. 
Também tem como função examinar 
e dirimir controvérsias sobre o âmbi-
tode atuação dos Comitês Técnicos. 
Reúne-se, ordinariamente, três vezes
ao ano.

Gerência de Planejamento 
e Projetos (GPP)

Exerce a atividade de planejamento da 
normalização, analisando as demandas 
por normas e coordenando os projetos 
firmados por meios de contratos e 
convênios no âmbito da normalização.

A análise de criação, reativação e alte-
ração de CE e Comitês Técnicos e res-
pectivos encaminhamentos ao ABNT/CT
e ao ABNT/CD são atividades realizadas 
pela GPP.

Gerência do Processo de 
Normalização (GPR)

Exerce a atividade de coordenação do 
trabalho de desenvolvimento de Docu-
mentos Técnicos ABNT, no tocante à 
operacionalização deste processo, asse-
gurando o atendimento às regras esta-
belecidas pela ABNT, de acordo com os 
princípios da normalização.

A GPR é a “guardiã” das regras do pro-
cesso de desenvolvimento de normas, 
assegurando a lisura deste processo,
tanto no âmbito nacional, quanto
na tomada da posição brasileira e
participação nos fóruns regionais e
internacionais de normalização.

Para cada Comitê Técnico são designa-
dos analistas técnicos da GPR, que são 
os responsáveis pela operacionalização 
do processo e pela garantia do aten-
dimento às regras estabelecidas pela 
ABNT.

Gerência de Editoração 
e Acervo (GEA)

Exerce a atividade de publicação,  divul-
gação e custódia dos Documentos Técnicos
ABNT, primando pela qualidade dos
produtos disponibilizados e inovando 
no atendimento aos interesses da socie-
dade, por meio da ABNT Editora e do
site para normalizadores, o Conexão DT.



ABNT DIRETIVA 2
e ABNT DIRETIVA 3

A ABNT Diretiva 2 é o documento que
assegura que as normas sejam redigidas

do modo mais uniforme possível, qualquer
que seja seu conteúdo técnico.

A ABNT Diretiva 3 é o documento que
assegura que as adoções de normas ISO e IEC 
sejam feitas seguindo as regras internacionais.

Número de referência 

72 páginas

Regras para estrutura e redação de Documentos 
Técnicos ABNT
Rules for the structure and drafting of ABNT Technical Documents

ABNT Diretiva 2:2016

 © ABNT 2016

DIRETIVA 2
ABNT

ICS 01.120 ISBN 978-85-07-06085-7

Número de referência 

16 páginas

Primeira edição

Adoção de Documentos Técnicos Internacionais
Adoption of International Technical Documents

ABNT Diretiva 3:2017

 © ABNT 2017

DIRETIVA 3
ABNT

ICS 01.120 ISBN 978-85-07-06814-3



ABNT Editora  
Conjunto de vantagens para você e sua empresa

Conheça mais em conexaodt.abnt.org.br


