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CERTIFICADO DE QUALIDADE CÂMARA INTERNACIONAL  

DA INDÚSTRIA DE TRANSPORTES - CQCIT 

  

1. CQCIT  

Concedido pela Câmara Internacional da Indústria de Transportes (CIT), a certificação 

CIT constitui o reconhecimento à excelência da gestão das organizações que tenham 

relações com o setor de logística e transporte. O processo visa a estimular o 

desenvolvimento dos países, promover a melhoria da qualidade da gestão e o 

aumento da competitividade das organizações públicas e privadas de transporte e 

logística, tecnologia, meio ambiente, aplicativos, educacionais, entre outras, que 

promovam ações em prol a melhoria contínua dos setores de logística e transporte. 

  

2. O PROCESSO DE EMISSÃO CQCIT E RESPECTIVO SELO CQCIT VISA A: 

• Estimular o desenvolvimento cultural, político, científico, tecnológico, ambiental, 

competitividade, inovação, econômico e social nos países das Américas; 

• Fornecer, para as organizações, um referencial (modelo) para uma melhoria 

contínua e aperfeiçoamento de seus processos; 

• Conceder reconhecimento público e notório à excelência da qualidade da gestão 

para as organizações Classe Mundial; e 

• Divulgar as práticas de gestão bem-sucedidas, tendo em vista um benchmarking 

positivo. 

De forma geral, candidatar-se ao CQCIT auxilia a organização na realização de uma 

profunda análise de sua gestão, efetuada por auditores examinadores treinados pela 

empresa Logistics International Associates (LIA). Ao final do processo, obtém-se um 

amplo relatório de avaliação de gestão e um certificado internacional. 

A habilitação dos auditores CQCIT seguem a seguinte hierarquia:  

2.1 Insígnia de bronze; auditores iniciantes;  

2.2 Insígnia de prata: auditores com experiência e podem chefiar grupo de auditores;  

2.3 Insígnia de ouro: auditor sênior e formador de auditores.  
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 3. OS BENEFÍCIOS QUE A ORGANIZAÇÃO TEM AO CANDIDATAR-SE AO CQCIT 
SÃO: 

• Aplicação de fundamentos e critérios de excelência reconhecidos e utilizados 

mundialmente; 

• Visão sistêmica da empresa; 

• Foco nos resultados; 

• Maior cooperação interna; 

• Compartilhamento de informações e aprendizado; 

• Identificação de pontos fortes e de oportunidades de melhorias; 

• Comprometimento das pessoas; 

• Medição de desempenho perante os referenciais; 

• Capacitação para se auto avaliar; e 

• Reconhecimento do mercado e da sociedade. 

 

 Principais benefícios da Certificação: 

• Promove o comprometimento com a qualidade; 

• É um método gerencial que lhe permite medir a melhoria continua do 

desenvolvimento do negócio ou da qualidade do serviço público; 

• Assegurar eficiência e eficácia do produto, serviço ou sistema; 

• Introduzir novos produtos e marcas no mercado; 

• Reduzir perdas no processo produtivo e melhorar a sua gestão; 

• Diminuir controles e avaliações por parte dos clientes; 

• Fazer frente à concorrência desleal; 

• Melhorar a imagem da organização e de seus produtos ou atividades junto aos 

seus clientes; 

• Assegurar que o produto, serviço ou sistema atende às normas; e 

• Tornar a organização altamente competitiva com produtos em conformidade às 

normas técnicas. 
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 4. CRITÉRIOS DE CERTFICAÇÃO DO CQCIT 

Os critérios constituem um modelo sistêmico de gestão adotado por inúmeras 

organizações de Classe Mundial. São constituídos sobre uma base de fundamentos 

essenciais à obtenção da excelência do desempenho. 

Os critérios de excelência compõem o Modelo de Excelência de classe mundial, 

constituído por 8 critérios (liderança, estratégias e planos, clientes, sociedade, 
informações e conhecimento, pessoas, processos e resultados), que se 

subdividem em itens de requisitos. 

  

5. CERTIFICAÇÃO 

O CQCIT é um reconhecimento, sob a forma de um certificado, com validade por 3 

anos. 

A CIT, que tem autoridade reconhecida para certificar as organizações, empresas, 

universidades, instituições públicas e privadas, realiza a avaliação com seus 

auditores. Para fins de procedimento administrativos todas as organizações que se 

candidatam a concorre o CQCIT e são aprovadas, passam a ser denominadas 

ENTIDADES. 

 

5.1 COMO OBTER O CQCIT 

O que é Certificação e como obtê-la? 

Certificação é um processo no qual uma entidade independente avalia se determinado 

produto atende às normas técnicas. Esta avaliação se baseia em auditorias no 

processo produtivo (produto ou serviço), na coleta e em ensaios de amostras. O 

resultado satisfatório destas atividades leva à concessão da certificação e ao direito 

ao uso da Marca de Conformidade CIT (Selo CQCIT) em seus produtos e/ou serviços. 

A Certificação está disponível para qualquer entidade pública ou privada, bastando 

que esta demonstre e garanta que seu processo produtivo é controlado e que seus 

produtos e/ou serviços estão sendo entregues ao cliente em conformidade às leis do 

seu país, normas e orientações da CIT. 
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Para que uma empresa possa se candidatar a certificação, o primeiro passo é solicitar 

a certificação junto à CIT através do e-mail certificate@cit-international.org. A CIT irá 

encaminhar todos os documentos necessários para início do processo. 

O processo de certificação CQCIT se dá de maneira virtual e a base de respostas a 9 

questionários (questionário inicial e 8 questionários de critérios e itens) e um relatório 

sintético final do auditor, com a respectiva pontuação obtida pela organização 

postulante. Caso a organização postulante ao CQCIT solicite alguma ação presencial, 

arcará com todos os custos. 

Cada questionário tem um prazo para entrega e a base metodologia se baseia em 

como a organização realiza sua gestão em diferentes critérios e itens, bem como a 

evidência de cada aspecto apresentado. 

 

5.2 NECESSIDADES 

O que é necessário para certificar um produto, serviço ou sistema? 

Inicialmente é necessário identificar se o produto, sistema ou serviço possui uma 

norma técnica que estabeleça os requisitos mínimos para garantir a conformidade. A 

CIT possui acesso às mais variadas bases de dados de normas internacionais que 

ajudam no processo. 

Por fim, para que uma entidade pública ou privada possa certificar um produto, 

sistema ou serviço é necessário atender aos requisitos dos critérios e itens da CIT, 

bem como dispor de instalações, pessoal, equipamentos e procedimentos 

documentados que permitam evidenciar que a entidade controla as atividades 

relacionadas ao objeto da sua certificação. 

 

5.3 REGRAS 

Como são estabelecidas as regras para certificação de um produto, sistema ou 
serviço? 

A CIT possui uma experiência de mais de 20 anos, desenvolvendo os mais variados 

programas de treinamentos e avaliações, servindo de referência no mercado. 

Um Procedimento de Certificação se baseia em modelos internacionalmente 

adotados, sendo desenvolvido de forma a se adequar da melhor forma ao produto 

mailto:certificate@cit-international.org
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e/ou serviço e ao processo produtivo e/ou prestação de serviço que se pretende 

certificar. 

 A CIT possui um corpo técnico altamente qualificado e apto para atuar em todos os 

segmentos. 

 

6. CUSTOS 

Para obter o CQCIT, a entidade interessada, após aprovada pela CIT de seu ingresso 

à candidata à CERTIFICAÇÃO, pagará 50% dos custos operacionais em até 60 dias 

antes do início das atividades de CERTIFICAÇÃO. Os 50% restantes no início das 

atividades. Quando houver a necessidade da presença física dos auditores, as 

despesas de viagem, alimentação e hospedagem ocorrem por conta do postulante. 

• Valor total de avaliação: US$2,950.00  

• Tempo estimado de avaliação: 3 a 6 meses 

• Prazo de validade da Certificação e Selo CQCIT: 3 anos a partir da emissão do 

CERTIFICADO e respectivo SELO. 

 

7. CONTATO 

Para informações, contatar: certificate@cit-international.org. 
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