
Entrevista com o diretor-geral da ABNT 
 
A nova diretoria-geral da ABNT lançou um plano em que estão a popularização das normas, com a 
idéia de sensibilizar o consumidor e, por meio dele, sensibilizar o empresário  
 
Essa é a origem da crise da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): a crença que foi 
instaurada de que a associação não precisa lucrar. Então aqui sempre se gastou tudo o que se 
ganhava. Acontece que quando você entra num jogo para empatar, normalmente, você perde. E o 
que aconteceu? A ABNT nunca se preocupou em gerar lucro, acabou criando um prejuízo quase 
insustentável, que, hoje, vem sendo equacionado”, garante o diretor-geral da entidade, Valter 
Pieracciani, entrevistado deste mês da Revista BANAS QUALIDADE. Empresário da área de 
consultoria, aos 44 anos, Pieracciani apresenta ainda em seu currículo os cargos de professor 
universitário, engenheiro e administrador de empresas. A experiência adquirida ao longo dos anos 
nas áreas de gestão e qualidade, a habilidade profissional com que conduziu projetos de 
mudanças e operou transformações em várias organizações brasileiras e multinacionais em crise, 
garantiu a indicação do seu nome pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, para assumir a 
diretoria-geral da ABNT, em janeiro de 2002.  
 
A história profissional de Pieracciani se iniciou na indústria, no final dos anos 70, como engenheiro 
de produto, processos e qualidade, com atuação no Brasil, Itália, Alemanha e Turquia. 
Posteriormente, assumiu cargos em empresas públicas, entre as quais a presidência do Instituto 
Paulista da Qualidade. Foi diretor da Trevisan até 1992, quando criou seu próprio negócio de 
gestão e consultoria, a Pieracciani – Desenvolvimento de Empresas, no qual dirigiu perto de 200 
projetos de empresas líderes em seus setores de atividade. Em 1998, foi nomeado um dos 13 
consultores especialistas do Ministério da Agricultura e Abastecimento para o relançamento do 
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBPQ). É autor do livro Qualidade não é mito e 
dá certo. E ele aposta tanto nesta área que faz questão de alertar os leitores: na base de todo o 
movimento da qualidade está a normalização. “E ela está esquecida, como se fosse uma coisa 
dada por certa. Não é assim. Se não trabalharmos firmemente na normalização, ela enfraquece, 
corre o risco de morrer e, conseqüentemente, perderemos para os outros países.”  
 
O futuro da qualidade, de acordo com o diretor, vai ser intimamente ligado à normalização. “Os 
grandes instrumentos alavancadores da qualidade serão as normas e a conformidade 
(certificação). O progresso da qualidade no território brasileiro está no fortalecimento da ABNT 
como entidade nacional. Essas 65 mil páginas das normas, que estão dentro de nossos 
computadores, são o grande combustível do desenvolvimento tecnológico e do desenvolvimento 
da qualidade nos próximos anos.” Em entrevista concedida ao jornalista Wagner Sturion, 
Pieracciani falou da crise, das soluções encontradas e de uma nova ABNT. Fundada em 1940, a 
associação é o órgão responsável pela normalização técnica no país, fornecendo a base necessária 
ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. Entidade privada, sem fins lucrativos, reconhecida 
como Fórum Nacional de Normalização, a ABNT é membro fundador da International Organization 
for Standardization (ISO), da Comissão Panamericana de Normas Técnicas (Copant) e da 
Associação Mercosul de Normalização (AMN). Com o seu novo plano, intitulado Saúde Duradoura, 
a ABNT segue o vôo da Fênix, “ave fabulosa”, que como diz a lenda, depois de uma longa vida, 
consumia a si própria através do fogo e renascia de suas próprias cinzas.  
 
BANAS QUALIDADE – O que é a ABNT e o que ela representa para o país?  
 
Pieracciani – Muitas vezes, confundem-nos com empresa estatal. A ABNT é uma entidade privada, 
de caráter associativo. Ela é uma associação que nasceu de um grupo de técnicos idealistas, que 
formaram a entidade sem fins lucrativos e de utilidade pública. Por que de utilidade pública? 
Porque as normas – apesar de não serem leis – definem patamares de mercado. A característica 
importante, que difere a ABNT de outras associações, é que ela recebeu do governo federal, ainda 
na década de 40, uma importantíssima missão: fazer normas técnicas. Cada país tem a sua 
associação, como a ABNT, que é o fórum brasileiro. E isso, é estratégico. Por quê? Porque as 



normas deixaram de ser instrumentos que regem o comércio local e se transformaram em 
instrumentos que vão definir o comércio global. As novas fronteiras do mundo não são mais as 
geográficas, são as normas técnicas. Você vai definir onde acaba o seu mercado e onde começa o 
meu, definindo como o produto tem de ser no seu país e como tem de ser no meu. Então as 
normas assumem esse papel fundamental. Por isso, recebemos a missão também de representar 
o Brasil nos órgãos internacionais, que são quatro: International Organization for Standardization 
(ISO), International Electrotechnical Comission (IEC), Comissão Panamericana de Normas 
Técnicas (Copant) e Associação Mercosul de Normalização (AMN).  
 
BQ – Que papel a ABNT quer exercer perante as empresas brasileiras e por quê?  
 
Pieracciani – Em primeiro lugar, a ABNT quer ser o fórum de gestão do conhecimento tecnológico 
e assim quer ser vista pelas empresas. Estamos na era da gestão do conhecimento e o maior 
patrimônio é o capital intelectual, o conhecimento das organizações. Nós temos cerca de 10 500 
normas técnicas geradas, algo em torno de 65 mil páginas produzidas ao longo de 60 anos de 
trabalho de grupos. O maior receptáculo de conhecimento, hoje, indiscutivelmente, no Cone Sul, é 
a ABNT. Em segundo lugar, a associação defende os interesses das empresas brasileiras, tanto no 
âmbito internacional quanto no nacional. Vou dar um exemplo: aconteceu, em Joannesburgo, uma 
reunião da ISO Internacional, com a finalidade de aprovar, na área de meio ambiente, um selo 
chamado Tipo 3. Com esse selo uma empresa para poder exportar e comercializar os seus 
produtos tem de controlar o ciclo de vida deles de ponta a ponta. Então no caso da fabricação de 
uma bolsa de couro, faz-se necessário controlar desde a matéria-prima até o aterro sanitário onde 
irá parar a bolsa depois de jogada. Isso garante um controle ecológico.  
 
BQ – E se o país não tiver esse selo?  
 
Pieracciani – Ele não pode comercializar. O fato é que a Suécia, a Itália, a França, a Alemanha, os 
Estados Unidos e o Japão, países presentes na reunião, já atendem aos requisitos do selo verde. E 
o Brasil, não. Onde é que está a malandragem dessa história? Para se ter esse selo verde e 
controlar os produtos de ponta a ponta, é preciso ter bancos de dados bem-formatados, quais são 
os aterros sanitários que existem, além de gente já treinada para acompanhar o processo. Os 
representantes dessas nações estão empurrando o selo verde Tipo 3 para cima dessa discussão. 
Há três anos seguidos que a delegação brasileira entra nessa reunião, super bem-preparada, 
representando a Argentina, Uruguai, Paraguai, Costa Rica, Jamaica, todos países emergentes, e 
diz: esse selo não pode ser aprovado agora, o Brasil não está pronto ainda para fazer isso. E 
conseguem barrar essa norma. Mas o que é isso? É um movimento para tirar o Brasil do jogo. 
Para fazer o controle de ciclo de vida de uma bolsa de couro, na Suécia, custa um quinto do que 
custaria aqui, porque nós não temos banco de dados, não temos gente! Nosso país é gigantesco, 
não tem ainda nada formado, então eles nos excluem com uma norma, que é a norma do selo 
verde Tipo 3. Os empresários têm de entender isso. Quem está sentada lá é a delegação 
brasileira. E sabe quem é essa delegação? A ABNT. Em todas essas reuniões é aceito um só 
organismo de cada país. Cada país tem um voto. Os Estados Unidos valem o mesmo voto que o 
nosso, que vale o mesmo do Paraguai e do Uruguai, países esses, da América do Sul, que fazem o 
que o Brasil determinar, porque somos referência para eles. A entidade é uma arma estratégica 
mundial para desenvolver negócios. Essas são as duas missões que a ABNT tem para as empresas 
e elas ainda não perceberam isso. Quer um sinal? Tem 500 mil empresas no Brasil, levantamento 
da Gazeta Mercantil, e para se ter uma idéia, temos somente mil associadas.  
 
BQ – Mas qual o motivo de tão poucas empresas serem associadas?  
 
Pieracciani – Falta de informação, de conhecimento e de visão sistêmica. Apesar de estar 
preocupado com os custos e com a folha de pagamento, o empresário não entendeu que, amanhã 
cedo, o produto que ele exporta pode ser simplesmente bloqueado por uma barreira técnica.  
 
 



BQ – E a ABNT chega até elas com essas informações?  
 
Pieracciani – Sabe o que aconteceu? A ABNT era uma empresa fechada em si mesma. Não era 
voltada para o cliente, conseqüentemente, não tinha essa preocupação de informar. E estou 
falando de problemas que não são de há 60 anos! São de agora. A globalização fez com que a 
associação assumisse um papel estratégico: defender o Brasil da neocolonização. Nós vamos ser 
recolonizados. Só que recolonizados por meio de normas técnicas. Os japoneses vão enfiar as 
normas deles aqui. Nós temos uma secretaria técnica, que é o JTC 21, na área de informática. É 
liderada por uma equipe brasileira. O Japão está louco para pegar essa secretaria. Porque eles 
querem que as impressoras, que as máquinas de xerox etc. sejam as deles. Dessa forma, definem 
uma norma de máquina copiadora e impressora e nos tiram do jogo. Precisamos que a imprensa e 
os formadores de opinião ajudem a alertar sobre isso. Tivemos, agora, um alerta interessante: 
fomos suspensos da ISO, por falta de pagamento, da anuidade 2001.  
 
BQ – Como foi o anúncio dessa crise?  
 
Pieracciani – No dia 11 de abril, fizemos uma reunião na Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp) e convocamos 800 empresários para ouvirem exatamente o que você está 
ouvindo hoje: “Gente, vocês vão dançar”. Tivemos a presença de 160 pessoas. A reunião foi 
muito boa e pedimos aos presentes que ajudassem a ABNT a sair da crise, comprando serviços 
antecipados, no valor de 25 mil reais, que poderiam ser utilizados com a compra de normas, 
pagamento de certificações etc. O sucesso foi extraordinário: 36 adesões. No mesmo dia da 
reunião foram suspensos: o Brasil, a Bósnia, a Nigéria e as Filipinas. Quatro grandes países! 
(risos). Então avisamos que havíamos sido suspensos. A informação foi parar nos jornais. E assim 
tivemos apoio do empresariado, o fortalecimento junto à Fiesp e à Confederação Nacional das 
Indústrias (CNI).  
 
BQ – O aviso da crise em um grande jornal pode levar a associação ao descrédito?  
 
Pieracciani – Não, muito pelo contrário, acreditava-se, quando chegamos em janeiro, que a 
questão da dificuldade financeira da ABNT não deveria ser divulgada, e sim gerenciada 
internamente. Mas a administração atual resolveu adotar uma postura de transparência absoluta, 
pois numa empresa de utilidade pública, de caráter associativo, tem de haver transparência. O 
receio era de que seria um escândalo no começo, de efeito dominó, ou seja, todos os associados 
sairiam da ABNT. Foi exatamente o contrário: só recebemos apoio, elogios, aumento no número 
de associados. Tivemos um maciço apoio do empresariado: a FIESP se mobilizou de uma maneira 
como talvez nunca tenha se mobilizado, o governo, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o 
Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio estão nos apoiando muito. Fomos 
transparentes e realistas, a crise ajudou a ABNT a encontrar soluções para o seu contínuo 
desenvolvimento. Portanto, estamos repensando a nossa organização, agora com apoio do 
conselho.  
 
BQ – Qual o valor da dívida? E de onde ela vem?  
 
Pieracciani – 20 milhões de reais. Essa crise não é só do ano passado, ela vem de longa data. A 
diferença é que não era levada em conta como uma grande ameaça. Até o ponto em que começou 
a colocar as atividades da entidade em risco. A prática, das gestões anteriores, tinha um modelo 
inadequado, não era uma empresa aberta para o mercado, orientada para o cliente, não tinha a 
preocupação de gerar lucros. Ela queria empatar, e com o empatar foi perdendo. O que está 
mudando, e que está dando grandes resultados: somos uma organização voltada para as partes 
interessadas (empresário, estudante, consumidor, governo, clientes internacionais etc.), para que 
a organização tenha um papel mais forte junto às empresas. O que gerou a crise foi uma falta de 
orientação para mercado e resultados.  
 
 



BQ – E o que será feito para saldar essa dívida?  
 
Pieracciani – É uma dívida que veio se acumulando, em que 13 milhões são de impostos atrasados 
já refinanciados, os quais pagamos com 3% de nosso faturamento, todo mês. Vamos levar “350” 
anos, mas esse valor já está equacionado. Teoricamente, não devemos mais esses 13 milhões. 
Sobram 7 milhões, esses, sim, preocupam: 1,8 milhão somente com bancos, em curto prazo. O 
restante é com fornecedores e anuidades internacionais, por exemplo. A ISO, a IEC e a Copant 
cobram 1,1 milhão de reais, anualmente, para a ABNT ser associada. Estamos com o pagamento 
do ano 2001 atrasado. Temos de colocar a empresa para dar lucro e com ele liquidar esse 
passivo. Essa é a minha missão, desde janeiro, deixar a empresa no azul, fazer ela dar lucro e 
com esse ele garantir a sustentabilidade e a modernização. Esta empresa vai passar por uma 
profunda transformação, nos próximos anos, para se adaptar à nova realidade.  
 
BQ – Como a ABNT pretende resolver a dívida bancária?  
 
Pieracciani – A dívida com bancos é um problema de todas as empresas no Brasil, com quem 
estamos renegociando. A ABNT é um extrato da sociedade, é formada por um conselho de 23 
pessoas, cada uma de um setor da sociedade. Então, os bancos, provavelmente, vão nos ajudar, 
pois estarão auxiliando a uma instituição importante para o país. Essa será uma boa ocasião para 
eles mostrarem que não são o bicho-papão que todos acham.  
 
BQ – Qual a realidade da ABNT?  
 
Pieracciani – A realidade vivida pela ABNT, hoje, é a grande notícia que você dará na sua matéria: 
a ABNT depois de 62 anos de existência, gerará lucro no próximo mês, ou seja, em julho 
pretendemos estar no azul. Já empatamos em abril. Pagar esse 1 milhão e 800 custa de 70 a 80 
mil reais por mês. A grande notícia: conseguimos reequacionar as contas da entidade. Como? 
Com duro sacrifício: cortamos 27 pessoas. Éramos 97, ficamos com 70. Cortamos diretores (três 
vagas de diretoria), funcionários, achatamos a organização, dando força para os gerentes. 
Ocupávamos o andar inteiro do prédio, devolvemos metade. Reduzimos nossas despesas pela 
metade, renegociamos telefone, aluguel, dívidas e preços com os fornecedores. Com isso, 
conseguimos reequilibrar as contas da entidade. Essa é a boa notícia da história.  
 
BQ – Quais são os serviços oferecidos pela ABNT?  
 
Pieracciani – Nós temos quatro serviços, que são, agora, quatro unidades transformadas em 
unidades de negócios. A grande mudança, que nós estamos fazendo, é tentar transformar a 
associação numa empresa voltada para o cliente, que é o princípio básico da qualidade. Então o 
que nós estamos oferecendo? O serviço de vendas de normas, sendo que a mais cara custa 120 
reais e a mais barata 12 reais. A segunda área é a de treinamento, pequena ainda, mas com 
cursos credenciados pela ISO. O terceiro serviço são as relações internacionais, nós temos uma 
área que cuida da relação do Brasil com o mundo, por meio de trocas de normas, equacionamento 
de diferenças e a representação do país nessas entidades internacionais. A quarta seria a 
certificação, que é quase uma decorrência natural da norma. E nós fazemos certificação de 
produtos e de sistemas. Esses são os serviços que as pessoas enxergam. Mas o maior, que não é 
visto e é o mais importante: quando alguém se associa à ABNT, passa a integrar uma grande rede 
de conhecimentos tecnológicos, uma grande rede de gestão do conhecimento. São cerca de 14 mil 
técnicos, entre engenheiros, gerentes de desenvolvimento, de produto, de tecnologia, que estão 
ligados às comissões de estudo dentro dos comitês. No momento em que alguém se associa, 
passa a integrar essa rede e a compartilhar esse conhecimento.  
 
BQ – Há algum serviço gratuito?  
 
Pieracciani – Sim. A maior e mais completa biblioteca de normas nacionais e internacionais do 
Brasil à disposição de todos os brasileiros sócios ou não-sócios. O nosso acervo tecnológico está 



disponível, recebemos aqui centenas de pessoas por semana, que vêm consultar as normas: 
encanadores, estudantes, eletricistas etc. No nosso site procuramos divulgar parte dessas 
informações tecnológicas, o que também é um serviço gratuito. E prestamos uma espécie de 
consultoria: a informação tecnológica por telefone, através de nossa Central de Atendimento para 
profissionais, estudantes etc., que se interessam por questões da normalização.  
 
BQ – Trace um perfil da normalização no país. Quais as normas mais utilizadas pelas empresas 
brasileiras? Por quê?  
 
Pieracciani – As normas mais utilizadas não são as mesmas o tempo todo, dependem de 
momentos, de demandas que crescem e diminuem. Obviamente, as normas, NBR ISO, séries 
9000 e 14000, têm sido nossas campeãs de venda. São normas de sistema, que definem como 
tem de ser sistema de gestão e essas, talvez, sejam as mais utilizadas. Mas há normas de 
produtos e de procedimentos que são historicamente muito importantes, muitas delas, na 
construção civil, instalações elétricas, equipamentos de incêndio, normas na área de material 
médico e odontológico. O perfil da normalização: 50 comitês, onde cada um tem de dez a 20 
comissões de estudo, com mil grupos de trabalho funcionando, cada um com 15 integrantes, ou 
seja, 15 mil técnicos trabalhando. São 24 300 reuniões, por ano. Dez reuniões da ABNT, por dia, 
no Brasil. É uma máquina que pulsa de maneira frenética. Foram geradas 65 mil páginas, 10 800 
normas, das quais 6 mil têm mais de dez anos, portanto, consideradas obsoletas. Teríamos que 
reeditar tais normas. As mais utilizadas estão entre 500 e mil normas.  
 
BQ – Por que as normas são cobradas?  
 
Pieracciani – Porque as receitas geradas com as vendas serão os recursos, que garantirão a 
sustentabilidade desse trabalho de normalização. Você tem dentro da normalização a criação dos 
comitês, as horas/homens gastas pelas pessoas que estão envolvidas nesses processos e a gestão 
de todo esse trabalho por um grupo central, que é a ABNT. Isso tem um custo e é muito alto. 
Então a forma que o mundo, não só o Brasil, encontrou para financiar esse serviço é vendendo as 
normas, comercializando o capital intelectual. Na maioria dos países, as normas são muito mais 
caras do que no Brasil.  
 
BQ – Existe pirataria de normas? Quais as conseqüências de se adquirir uma norma pirata?  
 
Pieracciani – Sim. São inegáveis as mudanças pelas quais passa o Brasil nos últimos anos. E 
nisso, a consciência popular tem um importante papel. É o que acontece agora, quando a 
sociedade e os meios de comunicação se unem para dar um basta aos adeptos da falta de ética. A 
pirataria de produtos, serviços e idéias tem sido denunciada como jamais foi, tendo, por isso, seus 
dias contados. Usar xerox, vender, comprar normas, sem ser diretamente da ABNT, é crime, sem 
falar do risco do uso de normas obsoletas, que podem causar até erros em projetos. Somente na 
ABNT podem ser adquiridas as normas técnicas atualizadas e saber de todos os avanços 
tecnológicos de sua área. Não vale a pena correr riscos inúteis.  
 
Disponível em 
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