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A correria será inevitável. Cerca de dez mil empresas possuem no Brasil a certificação ISO, versão 
94, nas suas variantes 9001, 9002 e 9003. Desse total, apenas um terço obteve a recertificação 
na nova versão 2000. O prazo termina em dezembro. É o segundo up-grade na norma criada para 
garantir um padrão de qualidade às empresas. A cada cinco anos ela é revisada, com o objetivo 
de acompanhar e contribuir para o processo de modernização das empresas e instituições, 
procurando refletir um modelo administrativo atualizado e que acompanhe a realidade mundial. 
Tudo indica que muitas empresas não vão conseguir se adequar à nova norma. 
 
O problema não é mais apenas o tempo. Os institutos de certificação e as empresas de consultoria 
prevêem um excesso de procura pela recertificação a partir do segundo semestre. Mas acreditam 
que não haverá condições de atender todo mundo. Com a proximidade da data limite, proliferam 
os cursos e assessorias visando à adequação do sistema de qualidade das empresas à nova 
norma. Mas o processo de migração exige um trabalho de planejamento para que se atenda aos 
novos requisitos, treinamento adequado, a empresa precisa "digerir" a nova norma, formar massa 
crítica de pessoal especializado para poder implantar o sistema. E é necessário submeter o projeto 
à análise das empresas certificadoras. Não haverá auditores para atender a todas as solicitações, 
dizem os especialistas. Ficar fora, para algumas empresas, será inevitável. 
 
O Inmetro realizou, em dezembro do ano passado, uma pesquisa com um grupo de empresas, na 
Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, sobre as dificuldades na implantação da ISO 
9001:2000. Participaram 400 pessoas, entre empresários, gerentes e técnicos. Os resultados 
mostram alguns aspectos importantes para se entender como está evoluindo esse processo. 
Perguntados, por exemplo, sobre se conhecem as diferenças entre a ISO 9001:2000 e a série ISO 
9000 anterior, 43,2% dos entrevistados afirmaram desconhecer a questão; 65,1% colocam a 
carência de pessoal com capacitação necessária como a principal dificuldade para implementação 
do sistema de gestão. 
 
A migração é fundamental, para aquelas empresas que já têm na ISO uma ferramenta de gestão 
do processo de qualidade. As vantagens da certificação são conhecidas. A certificação de um 
produto garante padronização e qualidade do mesmo, atendimento a critérios técnicos 
estabelecidos, garantia ao consumidor sobre a segurança e veracidade dos produtos e serviços 
oferecidos. A certificação de um sistema evidencia que a empresa funciona de maneira 
estruturada, preocupada com a qualidade ou com o meio ambiente, e que seus empregados têm 
noção clara de como obter a qualidade ou de como preservar o meio ambiente. A recertificação 
garante a continuidade desse processo, mas a versão 2000 vem com um novo approach, uma 
mudança de foco nos objetivos iniciais para melhor, segundo a maioria dos especialistas 
consultados. 
 
Alfredo Lobo, da Diretoria de Qualidade do Inmetro, diz que a mudança obriga a empresa a deixar 
um sistema de gestão com foco na qualidade para criar um sistema que contempla as várias 
vertentes da gestão. Oceano Zacarias, da Quality, diz que a versão 94 não dava a segurança que 
a nova norma agora oferece. "Quando implantamos um sistema de gestão em uma empresa, 
muitas vezes essa empresa não tem uma metodologia para dar continuidade ao processo e a ISO 
9001:2000 oferece um subproduto que alicerça essa condição. No fundo ela é também um 
caminho para a implantação de um sistema de gestão empresarial." Segundo Marx Alexandre 
Gabriel, da MB Consultoria, as mudanças foram positivas e pró-ativas para as empresas que 
buscam um modelo organizacional moderno e com resultados mensuráveis. 
 
Mudança difícil 
As mudanças embutidas na nova norma não são radicais, ao contrário, vieram simplificar a norma 
anterior.  
 



De cerca de 20 normas e documentos que formam a família ISO 9000 atualmente, segundo 
informa Alexandre Gabriel, a ISO definiu na revisão em andamento que haverá apenas quatro 
normas – ISO 9000, sistema de gestão de qualidade – conceitos e vocabulário; ISO 9001, sistema 
de gestão de qualidade – requisitos; ISO 9004, sistema de gestão da qualidade – diretrizes; e ISO 
10011 – diretrizes para auditoria de sistemas de qualidade. Dos atuais 20 requisitos da ISO 9001, 
na versão 2000, tem-se uma estrutura de processos, com uma redução para oito requisitos. Mas 
a mudança não é simples. Muitas empresas, aliás, estão deixando para última hora o início do 
processo de migração acreditando que ele será facilitado. Enganam-se. 
Segundo Alfredo Lobo, é necessário que a empresa tenha um tempo natural para digerir a norma, 
formar pessoal e se enquadrar dentro dos novos requisitos. "Depois de entenderem a norma, tudo 
fica mais fácil. O problema é que todo mundo está deixando para a última hora, a procura vai ser 
muito forte a partir do próximo semestre e vamos ter um problema que é a não capacidade de 
atendimento dos organismos credenciados pelo Inmetro. Os organismos credenciados não vão 
conseguir auditores suficientes com o perfil adequado, e não vão poder atender à demanda. 
Muitas empresas ficarão fora, conseguindo concluir o processo apenas no ano que vem." 
 
Ricardo Perrone, diretor da Simple’s Assessoria em Gestão, complementa que essa pressa poderá 
acarretar atitudes desastrosas por parte das empresas certificadoras, tais como usar auditores 
desqualificados e terceirizados, que exerçam também o papel de consultor, o que contraria o ISO 
Guide 62 e fere o código de ética, "pois quem prepara não certifica". 
 
Contudo, não é apenas a correria de última hora que será um entrave no processo de migração. 
Outros fatores estão pesando no processo. Oceano Zacarias, por exemplo, afirma que algumas 
empresas certificadas pela ISO anterior, versão 94, fizeram uma certificação que classifica de 
"amadorística", sem um esforço interno para reduzir custos, sem uma preocupação com a gestão 
da empresa. "A nova versão nasce com uma propositura profissional, conseqüentemente aquelas 
que estavam em tratamento amadorístico não conseguem dar o passo seguinte e hoje estão em 
posição desfavorável. Algumas empresas estão achando enganosamente, que como a ISO anterior 
tinha muitos procedimentos e esta tem menos exigências, a mudança vai ser fácil." 
 
Antonio de Pádua Mendes, da Pádua & Associados, lembra que o cenário político e econômico 
também influiu na morosidade das empresas em optarem pela migração. "A crise do dólar e as 
taxas de juros inibem os investimentos em sistemas de gestão que não agregam valor, que estão 
ficando para segundo plano." Osmildo Oliveira da Cunha, da MB Consultoria, em Manaus, tem 
opinião semelhante e acha que o processo eleitoral paralisou as decisões nas empresas no último 
trimestre do ano passado. Mas vê uma falta de planejamento nas empresas quanto ao processo 
de adequação para a versão 2000, que inclui a contratação de suporte técnico e outros recursos 
necessários que precisam ser organizados. "Faltaram também informações claras de como esse 
processo ocorreria, as responsabilidades de cada participante dentro do processo e a 
disponibilidade de recursos." O consultor acredita, no entanto, que ainda há tempo para que a 
migração seja realizada sem muita dificuldade, pois já existe um aprendizado anterior, desde que 
o processo seja iniciado o mais rápido possível. 
 
Na área automotiva, as considerações são diferentes. Segundo Alberto Varano, superintendente 
do Isvor Knowledge System (IKS), empresa do Grupo Fiat especializada em consultoria e 
treinamento, dentro do setor automotivo, especificamente, o surgimento da ISO/TS 16949:2002, 
que contém a ISO 9000:2000, criou uma situação interessante. "Correr para a 9000:2000 pode 
ser uma perda de tempo já que estas empresas, em pouquíssimo tempo, deverão estar prontas 
com a ISO/TS", afirma Varano. 
 
A conclusão é que para os fabricantes de autopeças partir para a ISO/TS faz mais sentido prático 
e econômico. "A empresa entra num processo de certificação com validade mundial e de longo 
prazo e gasta menos dinheiro. É uma certificação em vez de duas. E como a ISO/TS é reconhecida 
por todas as montadoras, a empresa imediatamente abre seu leque de opções de fornecimento. 
Inclusive nos mercados de exportação." 



 
Ainda na opinião de Alberto Varano, a falta de interesse das empresas pela re-certificação pode 
ser o reflexo da aparente falta de credibilidade no sistema de gestão das certificações. "No início, 
a certificação era um diferencial de qualidade, que dividia as empresas sérias das ‘não muito 
sérias’. Hoje, todos a têm. E há também o ‘business’ das certificações", afirma. 
 
Comprometimento da organização 
Cláudio Martelletti Grillo Filho, diretor da Qualtec Consultoria e Treinamento, afirma que o 
processo ganha agilidade quando existe um senso de urgência na organização, a disponibilidade 
de recursos e o comprometimento da direção da empresa. "Muitas organizações estão deixando a 
certificação para o prazo final estabelecido porque estão dando prioridade a outro tipo de 
investimento, concentrando esforços em assuntos considerados mais estratégicos, o que nos leva 
a acreditar que muitas empresas não conseguem enxergar a ISO 9001-2000 como uma boa 
ferramenta para alinhamento de ações estratégicas internas." 
 
Para Odilon Vicente de Almeida, diretor da HRD, a norma 2000 introduziu modificações na sua 
estrutura, adicionando itens cujo entendimento é subjetivo, antes que os brasileiros ganhassem 
mais experiência com a norma da versão 94. "A migração de uma para outra versão é um 
processo teoricamente complicado, porque a falta de um projeto consistente de construção do 
sistema da qualidade, dentro da primeira norma, está comprometendo a implementação da nova 
versão." 
 
Antonio Carlos Pasqualini, gerente executivo da BRQC, lembra que a aceleração no processo de 
certificação no Brasil coincidiu com uma demanda brasileira para transformação de suas 
organizações, com a expansão da ISO-9000 pelo mundo afora, o ápice do Plano Real e 
expectativas favoráveis no cenário econômico mundial. Agora as organizações "não estão 
guiando-se pelo calendário formal da ISO, mas sim pelo status dos seus negócios e capacidade de 
investimentos". "Creio que grande parte das organizações deixará a renovação para o próximo 
ano, seguindo o próprio calendário dos negócios e os fluxos de caixa." 
 
Sergio Carvalho, gerente do BVQI, coloca razões culturais para justificar a tendência de deixar 
tudo para última hora e lembra que a mesma morosidade que ocorre no Brasil acontece em nível 
mundial. Segundo levantamento da certificadora junto aos seus clientes, 10% das empresas já 
haviam migrado para a nova norma no final de 2002; 18% previam migrar no primeiro trimestre 
de 2003; 45% entre abril e setembro e somente 4% iam fazer a mudança no último trimestre. 
Outros 18% não tinham previsão e o restante (5%) não pretende migrar para a nova versão da 
norma. 
 
Processo estagnado 
A demora na atualização das empresas com referência a nova norma ISO 2000 na verdade reflete 
também a realidade do processo de certificação no Brasil, estagnado nos últimos anos. Ou seja, 
contra a tendência mundial de crescimento nos processos de incorporação das normas ISO como 
ferramenta de qualidade e gestão de negócios, o número de empresas brasileiras que passaram a 
aderir à certificação praticamente paralisou. Houve um crescimento significativo na demanda por 
normalização em meados dos anos 90. Nos últimos três, quatro anos os índices de crescimento 
são mínimos. 
 
Deve-se entender que as multinacionais e grandes corporações, primeiras a aderir ao sistema, já 
estão certificadas e começaram nos últimos anos o processo de certificação de seus fornecedores, 
o que ocorre de forma mais lenta e gradativa. 
Antonio Pasqualini ressalta que as organizações (em sua maioria) não obtiveram os resultados 
alardeados pelo movimento da qualidade. "O movimento veio para ficar, porém de forma mais 
comedida e realista. Há um descontentamento geral dos empreendedores com os resultados 
globais gerados pelo movimento da qualidade. Embora a evolução seja inegável, os custos foram 
muito elevados e inibem novos investimentos." 



 
Odilon de Almeida acredita que a estagnação ocorre porque o empresário, diretor ou funcionário, 
principalmente os de nível mais elevado, vêem a normalização muito mais como uma obrigação 
porque "o cliente está exigindo" ou "todos estão fazendo" ou "a lei está muito severa e exige 
indenizações muito caras" do que como a aplicação de um instrumento técnico que, se bem 
aplicado, pode ajudar a empresa a manter um controle mais eficaz de suas atividades e uma ação 
mais eficiente sobre as não-conformidades detectadas. 
 
Ricardo Perrone ressalta que muitas empresas buscaram a certificação como estratégia de 
marketing e não como um modelo de gestão da garantia da qualidade, e como a nova versão 
exige bastante comprometimento da alta direção, competência em gestão de processos e foco 
centrado no cliente, muitas empresas estão repensando quanto à manutenção/migração do 
certificado. 
 
Osmildo da Cunha, no entanto, lembra que embora tenhamos uma ligeira estagnação quanto às 
certificações, isso não significa que o mercado esteja saturado e acredita que as certificações de 
sistemas de gestão deverão crescer nos próximos anos, acompanhadas pela certificação de 
produtos. "Na década de 90 o Brasil teve um crescimento muito grande de certificações, em 
função da própria necessidade de melhoria da qualidade dos seus produtos com a abertura do 
mercado, principalmente de produtos destinados à exportação." 
 
Mas pensa na atuação do governo e das entidades que congregam as organizações trabalhando 
em programas de estímulo à certificação, principalmente em empresas interessadas ou voltadas 
para o comércio exterior, pois a certificação facilita as negociações e pode contribuir para a 
melhoria no superávit comercial brasileiro. 
 
Antonio de Pádua Mendes diz que, infelizmente, a maioria dos sistemas de gestão da qualidade 
implementados no Brasil tem características burocráticas marcantes e filosofa a respeito. "A maior 
ênfase está na elaboração de procedimentos documentados por tarefas e de registros, o que 
reforça a abordagem taylorista do começo do século 20 e contraria as necessidades de empresas 
dinâmicas em mercados competitivos." 
  
A recertificação pode ser difícil, mas ficar de fora pode comprometer não apenas o processo de 
gestão da qualidade, na empresa. É necessário dar continuidade ao processo por muitas razões. 
Primeiro, porque essa é a melhor revisão na norma, desde 91, com foco direcionado ao cliente e à 
autogestão da empresa. Depois, cada vez mais o Brasil volta-se para o mercado exterior e as 
empresas descobrem que a solução para superar as quedas freqüentes no consumo interno está 
na exportação de seus produtos. Quem não tem certificação, nessa hora, perde a corrida para a 
concorrência. Possuir a norma, hoje, é mais uma questão de negócio do que uma necessidade. No 
caso da exportação, os países desenvolvidos e os blocos econômicos adotam, cada vez mais, 
medidas protecionistas para as atividades e produtos nos quais não são competitivos. E quando os 
subsídios não conseguem barrar a entrada desses produtos, normalmente adota-se algum tipo de 
certificação como barreira alternativa.  
 
Manter o cliente antigo, também, como o mercado sempre diz, é mais difícil do que conquistar um 
novo. A certificação é uma garantia de fidelização do cliente, pois muitas empresas não trocam 
seus fornecedores atuais, temerosas da falta de segurança que o novo fornecedor possa 
apresentar. 
 
A certificação é um visto de entrada, um passaporte que facilita a entrada da empresa em um 
novo cliente. Um produto certificado traz a confirmação de que atende padrões técnicos de 
construção e desempenho e que são produzidos conforme requisitos de sistemas de gestão 
adequados.  
 



Sob a ótica de mercado, traz a tranqüilidade para o consumidor. Sob a ótica mercadológica, a 
certificação agrega valor à marca, traz o fortalecimento da imagem da empresa e a credibilidade 
de marca do produto. 
  
 
Lembra também que quando os setores de energia, telecomunicações, automobilístico, 
eletroeletrônico começaram as exigir a certificação, houve um salto "quântico" no número de 
certificações no Brasil, mas essa tendência não está se mantendo em outros setores e as 
empresas só reagem quando pressionadas por exigências. "O que está acontecendo é que 
empresas que buscaram voluntariamente a certificação, mas pertencem a um determinado setor 
que não valoriza e nem reconhece o modelo ISO 9000, acabam desistindo de manter formalmente 
a certificação. BQ 
 
Fonte: Banas Qualidade – Acesso em 22/04/2003. 
  
 


