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A partir de 2009, auditores da Certificação ISO precisarão ter conhecimento sólido da empresa 
que vai avaliar, defendeu Marco Bucciarelli Roque, gerente geral da UL Underwriters 
Laboratories. Ele participou de evento promovido pela Amcham-Brasília, na quinta-feira 
(27/09). 
 
“Não basta ter um auditor generalista. Ele tem que ser especializado, acompanhar o processo 
inteiro. É preciso conhecer bem a cadeia”, avaliou. 
 
Segundo ele, uma pessoa com experiência em indústria automotiva, talvez não seja o mais 
capacitado para auditar uma indústria gráfica. O motivo, explicou, são as diferenças de 
realidades. 
 
A UL é líder no desenvolvimento de normas utilizadas para avaliar a segurança de produtos. A 
empresa está presente na Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, México e Europa. A cada 
ano, 17 milhões de produtos são oferecidos ao mercado norte-americano com a marca da 
organização. 
 
Pontos Vitais  
 
Para obter a nova ceritificação ISO, que passa a vigorar em 2009, o executivo define três 
pontos vitais: 
 
Auditor especialista: Não basta conhecer o mercado global, é preciso entender a finco o 
segmento que ele vai avaliar; 
 
Empresa que trate as ações em parceria com o cliente: A organização deve inteirar o cliente do 
que acontece, ele deseja participar com mais efetividade das atividades da empresa; 
 
Funcionários capacitados: É preciso absorver o treinamento, com o objetivo de colacá-lo em 
prática e atender o cliente de forma mais eficiente. 
 
Cliente satisfeito 
 
O executivo disse ainda que o cliente deseja ser bem atendido. Para tanto, é necessárioo 
envolvimento da equipe inteira.  
 
“O cliente quer ser bem atendido e ele não quer falar com o diretor. Se consegue resolver sua 
pendência com a operadora, pessoal de finanças ou pessoal de vendas, ele fica satisfeito”, 
afirmou.  
 
Para Roque, o segredo está no treinamento. Ele, alerta, porém, que é preciso colocar o 
aprendizado em prática. 
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