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A análise do cenário de certificação reflete notadamente a distribuição dos vetores 
competitivos por todo o mundo. 
 
Todos aqueles que há anos militam na área de sistemas gestão empresarial já previam o que 
está cada vez mais evidente. A implementação e a certificação dos sistemas de gestão 
deixaram de ser um diferencial competitivo e passaram a ser requisito obrigatório para 
empresas que têm a pretensão de conseguir novos negócios e ver o seu patrimônio crescer. 
Apesar disso notamos que em alguns locais a maré avança com maior ou menor velocidade. 
Dados de pesquisas recentes realizadas pela ISO (que estão disponíveis em seu site oficial - 
www.iso.org) mostram que os países europeus e asiáticos estão à frente dos demais. 
 
A Europa devido à sua posição política e competitiva como grande fornecedora de tecnologia 
do mundo, berço de grandes avanços tecnológicos e detentora de uma vasta história 
industrial. Já a Ásia figura entre os primeiros do ranking devido, principalmente, ao espantoso 
avanço assombroso que o mercado chinês impôs sobre os clientes de todo o mundo (a China, 
aliás, é o país com maior número de certificações ISO 9001 e o segundo em certificações ISO 
14001). 
 
O Brasil somente figura entre os 10 primeiros quando a norma utilizada para certificação é a 
ISO TS 16949. Isso corrobora a imagem que o país possui de grande mercado automobilístico 
e alvo potencial das maiores montadoras do mundo. A análise desse cenário reflete 
notadamente a distribuição dos vetores competitivos por todo o mundo, e desse panorama 
tiramos algumas conclusões. 
 
· A China continua sendo o lar das políticas mais vorazes de competitividade, que cedo 
entenderam a importância que a padronização. 
 
· O Japão, que é o primeiro em certificações ambientais e terceiro em certificações da 
qualidade, ainda é uma fonte inesgotável de boas práticas de gerenciamento, fundamentas nas 
teorias da qualidade criadas há décadas neste país. 
 
· A Índia demonstra franca expansão no número de certificações das suas empresas em ISO 
9001 (é a sétima), mas carece ainda de esforços na área ambiental. 
 
· A Espanha figura entre os maiores, desde 2003 quando o seu número de certificações 
ultrapassou as certificações das empresas alemãs, conhecidas por seu metodismo e tecnologia 
avançada. 
 
· O Brasil é o país com maior número de certificados na América Latina: 8.533 em ISO 9001, 
2.061 em ISO 14001 e 480 em ISO TS16949. Apenas em ISO TS 16949 o México está à 
frente, com 495 certificados. Dessa forma fica claro o papel decisivo do Brasil neste mercado, 
embora os números sejam tímidos quando comparados com o restante do mundo. 
 
A maior quantidade de certificados emitidos para a ISO 9001 decorre de alguns fatores: 
 
· A ISO 9001 está estabelecida há mais tempo (desde 1987) e, portanto, é mais conhecida 
pelo mundo todo; 
 
· Ela é considerada base para a implementação de outros sistemas, pois obriga a constituição 
de uma base sólida que influencia praticamente todos os setores da organização, ao passo que 
os demais sistemas de gestão complementam essa estrutura; 
 
· A pressão para a certificação vem normalmente dos clientes (quando a certificação não é 
buscada por iniciativa própria das organizações), cujo principal interesse é a qualidade do 
produto, pilar fundamental da ISO 9001. 
 



É preciso cuidado ao analisarmos os números, pois eles são um reflexo óbvio da quantidade de 
empresas instaladas no país. É interessante notar também os clientes globais exigem maiores 
garantias de mercados em desenvolvimento. Dessa forma a pressão pela certificação de países 
da América do Sul e da Ásia é maior do que na Europa, onde supostamente os produtos 
possuem qualidade "naturalmente", sendo mais difícil, para nós, conquistar a confiança de 
nossos clientes. Em alguns casos isso é justo, mas em outros não passa de preconceito. 
 
Apenas recentemente (na verdade, não tão recentemente, desde a década de 1990), a 
preocupação com os riscos ambientais relacionados às empresas passou a estar presente no 
planejamento desses empreendimentos. Embora o número ainda não possa ser comparado 
com as certificações da qualidade, avança sensivelmente a disseminação dos conceitos 
ambientais. 
 
Esses comentários, no entanto, não consideram um fenômeno importante que vem se 
manifestando com freqüência não desprezível: muitas empresas estão partindo para uma 
implementação de sistema de gestão que não culmina em certificação. Essas organizações 
estabelecem normas internas, que por isso mesmo são mais adaptadas à cultura dessas 
empresas - e auditam a si próprias sem que haja um certificado reconhecido 
internacionalmente. Quando não há a necessidade do certificado para a participação no 
mercado em que atua e quando os membros da empresa estão solidamente disciplinados, essa 
opção não pode ser desconsiderada, pois permite que a organização estruture o seu sistema 
de maneira mais personalizada, sem a necessidade de preocupação com requisitos de 
certificadoras ou interpretações de auditores externos. 
 
De uma forma ou de outra, com ou sem certificação, incluindo a certificação em normas que 
não fazem parte da família ISO - OHSAS18001, NOSA, SA 8000, por exemplo - não há espaço 
para organizações que aspirem projeção nacional ou global que não se preparem para atender 
suas partes interessadas. 
 
Fonte: Banas Qualidade, ano. 16, n. 177, p. 64-65, fev. 2007. 
 


