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A sua empresa é 
ISO 9001 ou ISO 171

Infelizmente ainda nos dias de hoje há algumas 
empresas que por mais que se divulgue sobre 
qualidade, a voz do cliente, foco no cliente, só 
pensam em produzir peças e vender

[Helmut Ricardo Sommerfeldt]

O
utro dia eu estava pensando, passei por várias em-
presas, sempre na área da qualidade, e pude analisar 
o comportamento de cada uma delas, como agem no 
seu dia a dia, e se realmente elas aplicam a norma 

todos os dias. Tão desagradável a surpresa! Infelizmente não.
Umas são mais atenciosas quanto à aplicação da norma, 

outras nem tanto e algumas só lembram da ISO 9000 um mês 
antes da auditoria, por incrível que pareça. Lembro da primeira 
empresa que trabalhei, que estava implementando a ISO 9000, e 
na época era a 1994, tinha um mês de casa apenas, já peguei um 
rabo de foguete, trabalhar na metrologia para implementar todos 
os procedimentos pertinentes ao departamento. Lembro quando 
participei da primeira reunião para decidir os rumos da organiza-
ção e quem iria fazer o que e quando, na presença dos diretores, 
supervisores de área, etc.

Meu gerente da Qualidade,  responsável por gerenciar tudo, disse 
“vamos implementar a ISO 9000 e depois vamos nos certificar QS 
9000”, nesse instante com toda timidez do mundo, pedi a palavra, 
fiquei mais vermelho que um pimentão, pois todos olharam para 
mim, fiz uma pequena indagação quanto às certificações, “se vamos 
nos certificar QS 9000 porque a ISO”, num momento de puro silêncio, 
todo mundo olhando para cara de todo mundo, o diretor se pronun-
ciou, dizendo que eu estava com toda a razão, e partimos diretamente 
para a bendita QS 9000, certificamo-nos depois de um tempo. Cito 
somente essa empresa porque foi a única empresa que levou a sério 
a certificação, ela era QS 9000 todos os dias.

Infelizmente ainda nos dias de hoje há algumas empresas que 
por mais que  divulgue sobre qualidade, a voz do cliente, foco no 
cliente, só pensam em produzir peças e vender, não querem saber 
se estão de acordo com as especificações ou não, são enviadas 
assim mesmo, se passar tudo bem, se não forem devolvidas, 
quando o produto está ruim põem no fundo do saco, da caixa, etc. 
e enviam assim mesmo.

Por mais cruel que sejam essas empresas, infelizmente, a 
maioria são certificadas ISO 9000, por incrível que pareça, pois a 
ISO não vê produto somente como papelada, e todos sabem que 
papel aceita tudo. A verdade é que o consumidor ainda depende da 
idoneidade dos empresários, tanto é que é só passar algumas horas 
no Procon para confirmar isso rapidinho, há muitas reclamações de 
serviços — é uma festa, e se pesquisar grande parte das empresas 
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tem certificação por algum órgão. Não precisa ir muito longe, as 
montadoras somente trabalham com empresas certificadas e vejam 
o que tem de recall espalhado por aí.

A realidade é que as empresas utilizam a certificação não 
como um meio de garantir a qualidade de seus produtos, mas sim 
como marketing para se promoverem no mercado geral, garantir 
novos negócios, etc. Qualidade é coisa séria, compromete dentro 
da empresa desde o mais humilde funcionário até o diretor em 
iguais condições, investir em qualidade não é prejuízo, como alguns 
empresários pensam, é lucro certo.

Garantir a qualidade, no modo de prevenção do problema, 
investindo em tecnologia, treinamento dos colaboradores, 
compra de equipamentos, é o que faz uma empresa crescer, 
diminui o prejuízo dos retrabalhos e reprovações, não adianta 
detectar o problema, como várias empresas fazem depois que 
o produto já estiver pronto, daí vira sucata, reposição do pro-
duto produzido, o prazo de entrega já expirou e seu cliente já 
está comprometido com o atraso da entrega, o nome de sua 
empresa está indo para o lixo, teu cliente com certeza não te 
manda mais nada para fazer e daí é só fechar as portas. Cruel 
não! Mas bem real.

Escrevi para um site o ano retrasado a respeito desse dilema, a 
realidade nua e crua das empresas brasileiras. Sua empresa é ISO 
9000 ou ISO 171? Infelizmente muitas empresas são certificadas 
na ISO 171, são aquelas que se preocupam apenas em organizar 

a empresa um mês antes de uma auditoria, tanto de manutenção 
como de um cliente. Quantos aqui, principalmente Auditores, 
já não presenciaram esse fato em empresas, afinal ninguém é 
ingênuo. A mentalidade de certas empresas ainda está na década 
de 70 quando a qualidade não era levada tão a sério quanto hoje. 
Com a globalização e a concorrência, muitas vezes selvagem, 
levam a atitudes até sem escrúpulos para conseguirem uma fatia 
do mercado, aonde pode significar sucesso ou ruína.

Com a vinda das normas, o país se tornou competitivo perante 
aos seus concorrentes diretos do Primeiro Mundo. Mas será que 
realmente utilizamos essas normas como se deve? Aplicamos todos 
os dias? Garanto que muitas empresas apenas se certificaram para 
poder sobreviver no mercado e aproveitando o “gancho” usando 
como marketing, pois se dependesse da mentalidade, jamais 
gastariam o seu rico dinheirinho para implementá-las, afinal 
qualidade não é produtiva.

As normas estão aí para serem aplicadas seriamente, se você 
não usa corretamente com certeza seu concorrente irá utilizar, 
mas como os órgãos certificadores e os pobres clientes podem 
saber se realmente são aplicadas todos os dias? Não há como 
saber? Há sim, quando é tarde, que tal um exemplo, o recall. Por 
que tanto recall?

Se formos até essas empresas, com certeza, são certificadas 
por algum órgão certificador e algumas normas vigentes. Certificar 
uma empresa é dizer que ela está organizada e estruturada para 
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garantir a conformidade de seus produtos.Certo? Errado, se não 
houver uma fiscalização mais severa que realmente atue para que 
essas empresas certificadas ISO 171 continuem a fazer as barbáries, 
que fazem, estaremos “fritos”.

Contando que o óleo, o fogão, o gás, o fósforo estejam dentro 
das normas é claro. Senão, bummmmmmm. Para sobreviver no 
mercado você não tem que ser bom, tem que ser simplesmente o 
melhor, o diferenciado, deixar o cliente não apenas satisfeito, mais 
sim encantado com seu serviço/produto, ganhar sua confiança 
totalmente. Um cliente satisfeito pode comprar de qualquer for-
necedor, quando você encanta, com certeza ele volta a comprar 
de você, adquire-se certa afinidade comercial entre as partes, com 
certeza ele indicará você para outros clientes em potencial.

Só que existe o outro lado da moeda, o lado da insatisfação, 
da desconfiança, do desgosto, isso pode levar qualquer um para 
falência, pois do mesmo modo que um cliente satisfeito indica 
você para outros clientes, o insatisfeito também o faz. Como todos 
dizem: a melhor propaganda é a “boca a boca”.

Todas as empresas têm problemas, umas mais outras menos, 
mas esses problemas não podem ultrapassar os portões, tem que 
ser resolvidos internamente, o cliente não pode se penalizado pelos 
erros que cometemos. Então porque enviar produtos ruins para o 
mercado, assuma o erro, faça outra vez e certo. 

Essa mentalidade não se aplica a todas as empresas, tanto de 
produtos como de serviços, existem aqueles que insistem em en-

viar produtos ruins para o mercado, ou executar serviços que não 
agradem o consumidor, acham que estão lucrando com isso, pois a 
duplicata já foi descontada, o dinheiro já está na conta. Essas em-
presas com certeza podem ser chamadas de ISO 171. Mas para esse 
cenário mude, tudo depende única e exclusivamente de um grupo 
de pessoas, nós mesmos, isso mesmo nós os consumidores.

Então, quando tivermos algum problema com produtos/servi-
ços, não sejamos acomodados, vamos colocar a boca no trombone, 
o Procon e o Código de Defesa do Consumidor estão do nosso 
lado, tudo bem que a nossa justiça é tão lerda, que muitas vezes 
desanimamos, mas se esmorecermos eles continuarão deitando e 
rolando em cima de nós. Agora, analise sua empresa, seu pequeno 
negócio, até sua grande empresa, verifique se realmente as coisas 
estão em ordem, se realmente estão aplicando a norma, questione 
seus subordinados diretos, de repente você acha que está tudo 
bem, mas não está, você vai descobrir: se estiver bom pode ser 
melhorado e se estiver ruim tem que melhorar, pois os prejudi-
cados não são apenas os empresários, somos nós funcionários 
independente da função exercida ou do cargo que ocupamos, atrás 
de tudo isso existe outro tipo de qualidade, a qualidade de vida, 
a qualidade do trabalho. Se a empresa não vai bem com certeza 
ninguém estará bem.

Text Box
Fonte: Banas Qualidade, São Paulo, ano 20, n. 222, p. 18-20, nov. 2010.




