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NORMALIZAÇÃO

BENEFÍCIOS

IMPORTÂNCIA DAS NORMAS ABNT

QUAIS OS BENEFÍCIOS?

As normas asseguram as características
desejáveis de produtos e serviços, como
qualidade, segurança, confiabilidade,
eficiência, intercambialidade, bem como
respeito ambiental – e tudo isto a um
custo econômico.

São inúmeros os benefícios trazidos pela
normalização para a sociedade, mesmo
que ela não se dê conta disso. Alguns
exemplos são:
Símbolos normalizados fornecem
avisos de perigo e informações através
das fronteiras linguísticas.

Quando os produtos e serviços atendem
às nossas expectativas, tendemos a
tomar isso como certo e a não ter
consciência do papel das normas.
Rapidamente, nos preocupamos quando
produtos se mostram de má qualidade,
não se encaixam, são incompatíveis com
equipamentos que já temos, não são
confiáveis ou são perigosos. Quando os
produtos, sistemas, máquinas e
dispositivos trabalham bem e com
segurança, quase sempre é porque eles
atendem às normas.
As normas têm uma enorme e positiva
contribuição para a maioria dos aspectos
de nossas vidas. Quando elas estão
ausentes, logo notamos.
Fonte: http://www.abnt.org.br/normalizaca
o/o-que-e/importancia-beneficios

O consenso sobre os graus de diferentes
materiais permite uma referência
comum para fornecedores e clientes nos
negócios.
A falta de normalização pode até
afetar a própria qualidade de vida de
pessoas com deficiência, por exemplo,
quando são barradas no acesso a
produtos de consumo, transportes e
edifícios públicos, se as dimensões das
cadeiras de rodas e as entradas não
forem padronizadas.
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As normas de segurança para máquinas
protegem as pessoas no trabalho, no
lazer, no mar - e até mesmo no dentista.

BENEFÍCIOS

PARA QUEM

QUEM SE BENEFICIA?

QUEM SE BENEFICIA?

Para as empresas, a adoção de normas
significa que os fornecedores podem
desenvolver e oferecer produtos e
serviços que atendam às especificações
que têm ampla aceitação em seus
setores. Empresas que utilizam Normas
Internacionais podem competir em
muito mais mercados ao redor do
mundo.

Para os países em desenvolvimento, as
Normas Internacionais que representam
um consenso internacional sobre o
estado da arte, são uma fonte
importante de know-how tecnológico. Ao
definir as características dos produtos e
serviços esperados para atender aos
mercados de exportação, as Normas
Internacionais fornecem aos países em
desenvolvimento uma base para tomar
as decisões certas ao investir seus
escassos recursos, e assim evitando
desperdícios.

Para os clientes, a compatibilidade da
tecnologia em todo o mundo, que é
atingida quando produtos e serviços são
baseados em normas, fornece aos
clientes uma ampla gama de ofertas.
Eles também se beneficiam dos efeitos
da concorrência entre fornecedores.

Para o planeta que habitamos, as
normas sobre a qualidade do ar, da água
e dos solos, sobre as emissões de gases
e de radiação e sobre os aspectos
ambientais de produtos, podem
contribuir para os esforços em preservar
o meio ambiente.

Para os consumidores, a conformidade
dos produtos e serviços de acordo com
as normas oferece garantias sobre sua
qualidade, segurança e confiabilidade.
Para qualquer pessoa, as normas
contribuem para a qualidade de vida, em
geral assegurando que o transporte,
máquinas e ferramentas utilizados sejam
seguros.
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Confira todos os benefícios e importância
da normalização em:
http://www.abnt.org.br/normalizacao

QUALIDADE #1

CERTIFICAÇÕES

PRODUTO CERTIFICADO

NOSSOS SELOS E CERTIFICADOS

Certificação é um processo no qual uma
entidade de 3ª parte avalia se
determinado produto atende as normas
técnicas. Esta avaliação se baseia em
auditorias no processo produtivo, na
coleta e em ensaios de amostras. Estando
tudo em conformidade a empresa recebe
a certificação e passa a usar a Marca de
Conformidade ABNT em seus produtos.
Diferente dos laudos e relatórios de
ensaios que servem para demonstrar que
determinada amostra atende ou não uma
norma técnica, a certificação serve para
garantir que a produção é controlada e
que os produtos estão atendendo as
normas técnicas continuamente.

EXIJA QUALIDADE COMPROVADA
Hoje em dia, há muitas empresas no
mercado que "enganam" os clientes
sobre a certificação dos produtos.
Sabemos que isso é uma coisa muito
séria, e não deixamos passar essa
informação sem que seja comprovado.
É preciso levar em consideração não só o
valor da compra, mas a qualidade
comprovada de que o produto irá
atender a todas as necessidades, e isso é
garantido através de selos e certificados.

Somos a primeira empresa brasileira a
ter os pisos de borracha certificados
pela ABNT.
Nossos produtos possuem Certificado
de Conformidade, No 451.001/16,
concedido pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas, de Pisos Absorventes
de Impacto, o quais atendem aos
requisitos do Procedimento Específico
PE-370.01 e aos requisitos da Norma
ABNT NBR16071-3:2012.
Além disso, nossos produtos tem selos
de reconhecimento do GBC Brasil
(Green Building Council Brasil) e pelo
IBAMA. Contam também com
certificação de baixa flamabilidade.
Nossa empresa também recebeu o
CERTIFICADO DE QUALIDADE - Prêmio
Destaque do Comércio pela qualidade,
eficiência, compromisso e respeito com
nossos clientes e colaboradores no
segmento de pisos.
A partir desses selos e certificados, e
todos os benefícios da normalização de
produtos, é mais que comprovado que
nós da CrossfitPisos oferecemos
qualidade em primeiro lugar!
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