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As normas são um poderoso instrumento indutor de crescimento permitindo construir um país 
melhor, mais forte e evoluído. 
 
A certificação através da ISO 9000 em uma empresa é uma necessidade, mas isto só não é 
suficiente. A sobrevivência permanente se alcança através da competitividade. 
Competitividade agora é palavra de ordem e as organizações buscam adaptar-se aos novos 
tempos sem o que não conseguirão sobreviver. Este desafio traduz-se na implantação de 
sistemas de qualidade implantados de uma nova forma de gestão: a gestão pela qualidade. 
Para isto é necessário implementar internamente nas empresas a normalização como 
ferramenta fundamental deste sistema de qualidade.  
 
Note-se que se há alguns anos se pensava em normas como uma maneira de organizar o 
mercado interno, hoje elas são um instrumento de inserção em mercados externos sendo 
parte integrante e fundamental do paradigma da globalização. As normas são um poderoso 
instrumento indutor de crescimento permitindo construir um país melhor, mais forte e 
evoluído, não obstante temos na base do movimento questões estratégicas como a relação de 
consumo, qualidade de produto, segurança, qualidade de vida e, mais do que nunca, estão no 
centro das discussões das barreiras técnicas ao comercio internacional, com as tão faladas 
exportações. São ferramentas poderosas da administração na tomada de decisão, 
proporcionando soluções rápidas e seguras. 
 
É de fundamental importância a conscientização por parte dos empresários de que o uso de 
normas como padrões de qualidade significa uma queda nos custos de produção e 
conseqüentemente um investimento no sucesso do produto final. Pude observar esta situação 
bem de perto na época da implantação da política de privatização e da abertura de mercado no 
país que estabeleceu o inicio de uma nova etapa para as empresas nacionais. Como 
superintendente do Comitê Brasileiro Metro Ferroviário participei de uma comissão formada 
por técnicos, operadoras e indústria com o objetivo de unir forças para desenvolver um 
trabalho firmado em normas técnicas, que desse respaldo à nossa industria, apoiado pelo 
Sindicato. O objetivo era só de salvaguardar. 
 
Era preciso construir mecanismos institucionais que garantissem essa abertura de mercado 
sem traumas para as empresas nacionais. Nossa industria vinha de um processo degradante e 
desgastante imposto pelo próprio mercado interno de mais de duas décadas que proporcionou 
distorções ao processo competitivo. A competição precisava ser justa no que se referia aos 
padrões de qualidade e custos. Inundar o mercado brasileiro com produtos que tinham 
qualidade inferior a similares nacionais, mas com preços menores era concorrência injusta. O 
Comitê Metro Ferroviário acelerou o processo de revisão de suas normas e passou a utilizar as 
normas internacionais como referencia, traduzindo-as e adaptando-as aos nossos padrões. 
 
Nossos modelos de normalização ainda estavam engatinhando, mas eram representativos 
dentro do processo de mudança complexo que começávamos a atravessar. A entrada de novas 
empresas no mercado se não estivéssemos preparados para absorver e captar essas 
inovações, não permitiria à nossa industria em hipótese alguma padrões competitivos. 
Precisávamos de uma indústria capacitada a atender todos os segmentos e plena para o salto 
tecnológico. Mas não foi assim que aconteceu preferiram pagar para ver e em pouco tempo o 
cenário provou que se tivessem firmado às bases em normalização, não teriam que fazer 
apelos para priorizar o transporte metro ferroviário, porque ele por si só já estaria preparado 
para o futuro. 
 
Abriram brecha aos dirigentes das concessionárias dizerem que não estavam dispostos a ouvir 
discursos atrasados de 30 anos e que não iriam bancar as ineficiências existentes no setor e 
ainda que a indústria não estava preparada para atender ao mercado. Estavam cobertos de 
razão. A nossa indústria era muito tímida e primária e precisava não temer os grandes passos, 
sendo aliada à retomada do desenvolvimento, e se estruturando rumo a tão falada qualidade, 
favorecendo assim o crescimento do setor. 



 
A transição de uma economia fechada na substituição de importações para uma economia 
inserida no cenário da globalização competitiva foi muito rápida do ponto de vista histórico e 
houve algumas dificuldades por parte dos empresários em se adaptarem a este novo 
paradigma. A industria ferroviária brasileira não tem tido um comportamento que se possa 
reputar de excelente, mas no devido contexto até que sobreviveu à instabilidade 
macroeconômica. 
 
Outro aspecto relevante da normalização foi no processo da criação das agencias reguladoras. 
As concessionárias não querendo ficar debaixo das normas existentes provocaram uma 
mudança no regulamento de transportes ferroviários eliminando o papel disciplinar das normas 
que davam uma maior e mais eficaz condição de fiscalização. Dá para sentir o peso da 
normalização técnica, e como ela incomoda quando bem-estruturada? 
 
Ainda do ponto de vista do consumidor, é a normalização que cria as condições para a 
certificação de conformidade dos produtos. Aumentando seu grau de confiabilidade à medida 
que a certificação significa a garantia de que o produto oferece condições mínimas de 
segurança e qualidade. Normas e certificação de conformidade são partes fundamental nesse 
processo de organização infra estrutural voltado para a competitividade do país. 
 
Atualmente do ponto de vista macro as economias do mundo estão se globalizando em 
mercados regionais que agrupam países, continentes, os quais utilizam ferramentas técnicas 
econômicas para introduzir seus produtos ou se proteger baseando-se principalmente em 
normas, qualidade e custo. A tese é investir em normalização para garantir a competitividade 
fazendo da qualidade uma norma. 
 
Fonte: Banas Qualidade, ano. 16, n. 177, p. 52-53, fev. 2007. 
 


