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Embora sem o glamour dos anos 90, as certificações ISO se renovam e passam a englobar outros 
conceitos –como satisfação do cliente e até responsabilidade social 
 
Quando o engenheiro Joal Teitelbaum fundou seu escritório em Porto Alegre, em 1961, começou a 
desenvolver um sistema próprio de gestão da qualidade – “sem qualquer embasamento 
científico”, como ele mesmo diz. O know-how adquirido em 30 anos de mercado lhe renderia, em 
1991, a coordenação do grupo de trabalho da construção civil no Programa Brasileiro da 
Qualidade e Produtividade Habitat (PBQP-H). Mesmo sem aderir à explosão da certificação ISO 
9000, nos anos 90, o escritório de engenharia Joal Teitelbaum foi finalista em quatro edições do 
Prêmio Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP) – bronze, prata e ouro por duas vezes . E, 
em 2003, obteve o primeiro lugar na edição nacional da premiação. Teitelbaum explica que, para 
sua empresa, a certificação ISO (sigla da Organização Internacional de Padronização, em inglês) 
nunca foi uma necessidade. “Não estou desmerecendo a norma”, diz ele. “É que o nosso processo 
é muito abrangente e, com a ISO, seria possível certificar apenas a execução de alvenaria ou de 
concreto, por exemplo”, explica. 
 
A postura de Teitelbaum reflete os novos tempos da ISO no Brasil. Diferentemente do que ocorria 
na época do “conquiste o certificado ou morra”, por volta de 1996, 1997, hoje muitas empresas 
questionam a necessidade de ter a certificação. A mudança de paradigma não aconteceu por 
acaso. Quando chegou ao Brasil, a ferramenta ajudou as companhias a se organizarem, 
mostrando como estabelecer um maior controle nos processos. Mas passou a ser encarada como 
simples modismo depois que diversas companhias passaram a ostentar o certificado como uma 
peça de marketing. 
 
À medida que empresas certificadas apresentavam índices elevados de insatisfação dos clientes, a 
imagem da norma no país sofria um desgaste ainda maior. A resposta veio em 2000, quando a 
ISO introduziu uma nova edição da série 9000 (a ISO 9001/2000). A atualização mudou o foco da 
norma, que passou a ser balizada pelas necessidades dos clientes – até então, a ISO servia 
apenas para mapear e sacramentar processos produtivos. “Antes, não havia clareza sobre qual 
era o benefício da certificação para os acionistas, clientes e sociedade”, percebe Ana Maria Rutta, 
superintendente-geral da Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade (FPNQ). “Porém, com o 
amadurecimento, as organizações começaram a entender quando a certificação é necessária ou 
não, e se isso é interessante para o cliente e para os objetivos do negócio. 
 
Outra função – Hoje, há uma mudança no perfil das empresas que buscam o selo ISO. Com as 
grandes corporações certificadas e, muitas vezes, já empenhadas em buscar sistemas mais 
sofisticados (como o Seis Sigma), a ISO vem sendo aplicada como regulador das relações com 
clientes, fornecedores e prestadores de serviço. A padronização serve para alinhar os parceiros, 
gerando uma vantagem competitiva no atual mundo dos negócios – no qual a terceirização se 
tornou uma regra de sobrevivência. “Nesse sentido, a padronização poupa de uma série de 
incômodos”, reconhece Ana Rutta. 
 
Outro fator que inspira a mudança é a ênfase crescente das companhias nas exportações. A alta 
participação de pequenas e médias empresas no comércio internacional tem levado essas 
companhias a buscar certificados de acordo com as exigências dos clientes estrangeiros. “Apesar 
da queda em relação aos anos 90, a busca pela certificação se mantém forte no Brasil”, acredita 
Alfredo Lobo, diretor de qualidade do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial (Inmetro). As estatísticas confirmam a opinião de Lobo. Segundo o Inmetro, 1,7 mil 
empresas foram certificadas com a ISO 9001/2000 no ano passado. O número é superior à média 
anual de 1,4 mil. “Houve uma explosão da demanda em 2003, devido ao prazo limite para a 
adequação à nova versão (veja o quadro na próxima página)”, esclarece o diretor do Inmetro, que 



verifica se os organismos certificadores estão de acordo com os padrões estabelecidos pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), representante oficial da ISO no país. 
 
Alfredo Lobo acredita que as certificações ainda gozam de boa credibilidade no Brasil. É bem o 
contrário do que ocorreu na China, por exemplo, onde a enxurrada de certificados banalizou a 
ISO. O país asiático detém, hoje, nada menos que 120 mil de todos os 600 mil certificados 
9001/2000 existentes no mundo. O apetite voraz das empresas chinesas levou praticamente 
todas as certificadoras a se instalar por lá. “A enorme disputa de mercado resultou em um 
comércio sem controle e à degradação da norma. O governo chinês, hoje, tenta reverter essa 
situação”, informa Lobo. 
 
As mais pedidas – No Brasil, a ISO 9000 se mantém como o principal produto das certificadoras. 
“Esses títulos representam metade de nossas vendas”, garante Eduardo Bello, diretor-geral da 
Bureau Veritas Quality International (BVQI). “A implementação da norma desperta o interesse das 
empresas porque implica um aumento da qualidade e da eficiência”, defende. Entretanto, apesar 
da liderança da ISO 9000, outras modalidades começam a ganhar terreno no país. Na BVQI, por 
exemplo, a emissão de ISO 14000, que trata da responsabilidade ambiental, aumentou 20% no 
ano passado. A empresa já concedeu o selo a 3,5 mil clientes no país. Para Eduardo Bello, a 
tendência atual é de que as organizações busquem a certificação integrada: a 9001/2000 para a 
gestão do negócio, a 14001 para o cuidado com o meio ambiente, a OHSAS 18000 para a 
segurança e saúde no trabalho e a SA 8000, que trata da responsabilidade social.  
 
Aliás, a grande demanda pelo certificado de responsabilidade social levou a ABNT a elaborar uma 
norma genuinamente brasileira para esse quesito. Lançada em março, em Salvador, a série 
servirá de base para a padronização internacional e será disponibilizada ao mercado dentro de 
dois anos. Brasil e Suécia dividem a coordenação dos trabalhos. “A partir de agosto, o Inmetro vai 
legitimar organismos para avaliar o relacionamento das empresas com seus colaboradores e com 
as comunidades nas quais estão inseridas”, anuncia Alfredo Lobo, do Inmetro. 
 
A evolução das certificações é uma resposta às demandas da sociedade – seja referente ao meio 
ambiente ou ao relacionamento empresa–trabalhador. “Quando houve a explosão da ISO 9000, 
todo o mundo achava que era a única ferramenta da qualidade. Hoje, existe quem prefira só 
aplicar os conceitos, abrindo mão do certificado”, afirma Aurélio Duarte Martinski, técnico em 
qualidade do Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBQP), organismo responsável pela 
coordenação do Movimento Paraná Competitivo. “É mais relevante uma gestão que funcione e 
garanta resultados do que um certificado na parede”, decreta Luiz Henrique Bucco, diretor de 
operações do Senai/PR. 
 
Ou ISO ou nada 
 
Em 1989, seguindo a estratégia da matriz na Alemanha, a filial brasileira da Siemens decidiu 
utilizar a ISO 9000 para sistematizar a qualidade de seus processos internos. A iniciativa valeu um 
título honroso: a Siemens se tornou a primeira companhia do Brasil a obter o certificado. O 
pioneirismo, aliás, abriu portas valiosas à companhia. Graças à obtenção da ISO, a companhia 
conseguiu fechar um importante contrato de exportação de hidrogeradores para a Nova Zelândia. 
O negócio só foi concretizado depois que uma cópia do certificado foi enviada para aos 
compradores de lá. 
 
De acordo com Wagner Giovanini, diretor de gestão da qualidade e gestão ambiental da Siemens, 
hoje a ISO continua sendo uma ferramenta importante para a Siemens. No entanto, a empresa 
não se contentou apenas com esse certificado, evoluindo pela adoção de novas ferramentas de 
gestão, como os critérios do PNQ (a Siemens Telecomunicações venceu o prêmio em 1998), do 
EQA (European Quality Award) e do SMS (Siemens Management System, um sistema próprio que 
abrange toda a organização). “A partir da primeira certificação, os funcionários foram sendo 



sensibilizados e capacitados, e os temas da qualidade se tornaram reconhecidos como 
fundamentais em todos os níveis da companhia”, relata. 
 
Giovanini argumenta que, apesar de não ser mais considerada um diferencial competitivo, a falta 
de certificação pode pesar na imagem de uma organização. “Além de trazer um enorme ganho 
para as empresas e para seus processos internos, o certificado estabelece um código de 
confiança”, acredita. 
 
Fim da burocracia – O caso do Senai evidencia outra evolução dos certificados: a redução da 
burocracia. 
 
Catarinenses buscam a primeira premiação 
 
O Movimento Catarinense pela Excelência (MCE), criado no ano passado, fará sua primeira 
premiação no próximo dia 31 de maio. A exemplo de outros Estados com iniciativas semelhantes, 
em Santa Catarina o movimento avaliará as empresas conforme os oito critérios do Prêmio 
Nacional da Qualidade (PNQ): Liderança, Estratégias e Planos, Clientes, Sociedade, Informações e 
Conhecimento, Pessoas, Processos, Resultados. Segundo o vice-presidente do MCE e diretor 
regional do Senai, Sérgio Roberto Arruda, a premiação é uma oportunidade para as organizações 
testarem seus sistemas de gestão. “O mais importante é o relatório que a empresa obtém ao se 
candidatar, pois esse documento apresenta oportunidades de melhoria.” Além disso, a avaliação 
pela metodologia do PNQ é rigorosa. Ter uma ISO ajuda, mas não é suficiente para levantar o 
troféu. “A certificação ISO é importante e dá visibilidade às empresas. E auxilia na implantação de 
programas de gestão, porque melhora a estrutura dos processos – que é um dos itens avaliados 
pelo PNQ”, explica Arruda. 
  
 
A própria entidade passou por maus bocados ao implantar a ISO. O volume de relatórios sobre 
processos e auditorias era tão grande que a produtividade da entidade começou a ser afetada. 
“Preocupadas com a manutenção do certificado, muitas organizações começaram a se perder em 
meio a tantos documentos. Felizmente, conseguimos corrigir esse erro”, lembra o diretor do 
Senai. 
 
Crítico tenaz da febre das certificações, o especialista Thomaz Wood Júnior, professor da 
Fundação Getúlio Vargas, afirma que boa parte das empresas pioneiras era burocrática antes 
mesmo de adotar as normas. Resultado: o certificado serviu apenas para sistematizar as 
ineficiências já existentes. “Além disso, as empresas nomearam como líderes dos projetos 
justamente seus profissionais mais chatos, detalhistas, capazes de enfrentar sem reclamar 
montanhas de documentos”, descreve Wood. “Muitos deles se transformaram em consultores. E, 
de certa forma, a chatice acabou institucionalizada. . 
 
ISO 14000 deve colocar ênfase na gestão 
 
Enquanto as empresas detentoras dos certificados da série ISO 9000/1994 tiveram três anos para 
se adaptar à edição 2000 da norma, as que possuem a ISO 14000, relativa ao meio ambiente, 
terão um prazo bem menor: de apenas um ano, isto é, até junho de 2006. A certificação passará 
a ter foco na gestão. “A norma atual verifica o cumprimento da legislação específica para o setor 
da companhia e, também, se ela conta com planos operacionais de contingência e emergência”, 
esclarece Nelson Tadashi, gerente de certificação de sistemas do Instituto de Tecnologia do 
Paraná (Tecpar). Já a nova versão vai avaliar aspectos mais ligados à prevenção de acidentes e à 
capacitação do pessoal para a gestão do meio ambiente. 
 
A Cattalini, que atua na movimentação de granéis líquidos no Porto de Paranaguá, acaba de 
passar pela auditoria de recertificação da ISO 14001 e pretende fazer o upgrade até o final do 
ano. A empresa esteve envolvida em um grave acidente ambiental em novembro passado, 



quando um navio de bandeira chilena explodiu na suas portas. “Por conta do acidente, a 
certificadora enviou um de seus auditores mais experientes e conseguimos a recertificação com 
louvor”, comemora Fernando Pereira dos Santos, coordenador de saúde, segurança e proteção 
ambiental da empresa. Hoje, os planos de contenção da Cattalini prevêem o pior cenário possível: 
o estouro da ligação entre o navio e o terminal, com óleo vazando para o mar sem nenhum 
alarme. 
  
 
Na opinião de Thomaz, as certificações ISO tratam as empresas como grandes máquinas: em 
tese, basta ter as ferramentas adequadas para operá -las. O problema dessa visão é menosprezar 
um aspecto crítico das organizações: o fato de que são formadas por seres humanos. “Há décadas 
se sabe que as empresas são ambientes de ‘racionalidade limitada’ e que a tentativa de implantar 
sistemas de controle costuma levar a uma realidade de fachada”, diz Wood. “Deveríamos buscar 
perspectivas mais arejadas, que permitissem entender as organizações com seus jogos de poder, 
suas redes de relação e sua instabilidade.” 
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