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Certificação de qualidade, meio ambiente e processos, entre outros, torna-se exigência para 
empresas 
 
Melhoria da competitividade, do controle de processos e da organização interna, além de aumento 
da confiança dos clientes, da padronização interna e da qualidade. Esses são alguns dos principais 
aspectos observados em Furnas Centrais Elétrica, após receber a certificação ISO 9001, em 1994. 
Reconhecida mundialmente como a referência mais sólida de identificação das empresas que 
priorizam a satisfação de seus clientes e a qualidade de seus produtos, a certificação ISO 
(Organização Internacional de Padrões, na sigla em inglês) é almejada pelas empresas que 
buscam um diferencial competitivo.  
 
De acordo com Augusto Balparda, gerente da assessoria de Certificação e Credenciamento de 
Furnas, os benefícios percebidos após a certificação foram significativos e subdivididos em quatro 
perspectivas. De acordo com uma pesquisa de percepção, realizada em 2005, no que diz respeito 
às pessoas, ele diz que houve melhoria no clima organizacional e maior racionalidade na utilização 
dos recursos em capacitação. Em processos, a otimização dos recursos aplicados, a melhoria 
contínua, maior inovação e atendimento aos requisitos dos clientes foram as alterações 
observadas. Quanto aos clientes, estes mostraram satisfação em relação aos serviços oferecidos e 
foram captados novos clientes. Balparda cita também a melhoria da imagem da empresa frente 
ao mercado e o aumento da competitividade como fatores determinantes pós-certificação. 
 
"Buscamos as certificações por conta das mudanças no marco regulatório, quando as empresas 
têm entrado em um ambiente cada vez mais competitivo, disputando espaço com corporações do 
mundo todo. O novo modelo de gestão estimula melhores tarifas e qualidade na prestação dos 
serviços. Se não nos preocupássemos em adotar modernas tecnologias administrativas, 
estaríamos fadados a perder licitações e, conseqüentemente, posição no mercado. Hoje, temos 60 
unidades com sistemas de gestão certificados e mais 20 estão em processo de implantação", 
ressalta Luiz Fernando Corrêa Ferreira, superintendente de Qualidade Total da empresa. 
 
A certificação ISO 9001 é a materialização da qualidade do atendimento no sistema de gestão de 
uma empresa, conforme explica Aldoney Freire Costa, chefe da Divisão de Acreditação de 
Organismos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). 
"A importância da certificação está no fato de ela agregar valor à marca da empresa, além de 
conferir maior confiança no trabalho oferecido. Também é importante dizer que algumas grandes 
empresas exigem dos fornecedores a certificação", destaca ele.  
 
CRITÉRIOS. A ISO 9001 trata de critérios mínimos para o funcionamento do sistema de gestão de 
qualidade de uma empresa. Costa diz que não se aplica ao produto final, mas à maneira de 
gerenciamento das atividades que levam a ele. "A empresa fornecedora de produto ou serviço, 
para receber a certificação, deve montar o sistema de gestão com base nos requisitos da ISO 
9001. Entre eles há auditoria interna periódica, atualização de treinamento, processos de 
gerenciamento de RH e análise crítica de gestão. Uma empresa que tenha os requisitos 
necessários deve procurar um organismo certificador, que fará a pré-auditoria, de avaliação 
inicial, e, posteriormente, a auditoria de certificação", explica Costa, acrescentando que a 
validade, na maioria dos casos, é de três anos, período em que há visitas de acompanhamento e 
auditorias para renovação da certificação.  
 
A busca pela satisfação do cliente e pela melhoria dos resultados globais da empresa foram alguns 
dos motivos que levaram os gestores dos Correios a incentivarem a implantação de um sistema 
de qualidade. Luciana Figueiredo Addison, administradora postal sênior da organização, explica 
que, além disso, o objetivo era motivar e tornar as equipes mais participativas.  
 



"Atualmente, no estado do Rio, há 474 agências, entre próprias e franqueadas, das quais três 
possuem a ISO 9001 e 20 estão em processo de certificação. Recebemos total apoio da direção 
dos Correios para que essas certificações fossem possíveis. Foram criados comitês executivos que, 
em conjunto com a coordenação da empresa, ajudaram na implementação dos sistemas de 
qualidade. Preparamos manuais de gestão para as unidades e capacitamos as equipes", explica 
Luciana.  
 
Segundo ela, por meio de pesquisas, ficou comprovado o maior grau de satisfação do cliente e a 
motivação dos colaboradores, além do melhor entendimento dos processos e da interação com 
fornecedores. "A troca de informação e de conhecimento entre as unidades certificadas também 
foi percebida e, no que diz respeito às questões de responsabilidade social, passou-se a promover 
trabalhos com os idosos e aulas para inclusão digital com o pessoal do entorno das agências", 
observa ela.  
 
AEROPORTO. O Aeroporto Internacional de Belém, operado pela Infraero, também recebeu 
certificação ISO 9001, em 2004. Gislene Cláudia Almeida Luz Antonio, gerente de Planejamento e 
Gestão em exercício, diz que, por ser um aeroporto internacional era necessário que houvesse um 
diferencial para que se destacasse no segmento. Sendo assim, a ISO daria uma ênfase grande na 
melhoria da forma pelo qual o trabalho era realizado.  
 
"Com a certificação, foi possível avaliar, discutir e padronizar processos, rotinas e tarefas, por 
meio de procedimentos e instruções de trabalho, melhor organização e controle de documentos, 
foco no cliente e busca da melhoria contínua na prestação dos serviços. Também é importante 
ressaltar a melhoria da comunicação interna e da imagem institucional da empresa perante seus 
públicos interno e externo", argumenta Gislene.  
 
Na Nilos do Brasil, fabricante de anéis de vedação para rolamentos, a certificação ISO 9001 gerou 
crescimento das vendas e de faturamento na ordem de 116%, nos últimos anos, de acordo 
consultor responsável pela implementação do sistema de gestão na empresa, Wanderson Silva 
Leite, da Qualimig Assessoria em Qualidade.  
 
"As perdas de processos tiveram queda acentuada e o clima organizacional melhorou 
substancialmente", cita o consultor, lembrando que, em 2005, a Nilos ganhou o Prêmio SESI de 
Qualidade no Trabalho como melhor microempresa da Região Sudeste. 
 
A exigência do mercado e a oportunidade de melhorar os processos internos foram os motivos 
que levaram a empresa a buscar a certificação. Certificada desde 1998, a Nilos do Brasil passou a 
ter a proatividade como parte integrante das rotinas administrativas. 
 
Algumas certificações 
 
ISO 9.001 
Padrão internacional para a gestão de qualidade baseada em princípios de boas práticas e 
negócios 
 
ISO 14.001 
Relativa à gestão ambiental 
 
ISO 20.000 
Norma que atesta os processos das áreas de tecnologia da informação (TI) das empresas 
 
ISO/TS 16.949 
Padrão normativo desenvolvido para os sistemas de qualidade dos fornecedores da indústria 
automobilística 
 



OHSAS 18.001 
Relacionado à gestão de saúde ocupacional e segurança 
 
NBR/ISO 16.001 
Certifica a gestão da responsabilidade social 
 
BBR ISO/IEC 27.001 
Certifica a segurança de informação 
 
NBR/ISO 22.000 
Certifica a qualidade dos alimentos 
 
NBR/ISO 15100 
Sistema de gestão da qualidade aeroespacial 
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