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Um certificado ISO 9000 é capaz de abrir mercados. Para quem pretende exportar ou fornecer 
produtos e serviços a organizações multinacionais ele é essencial. Isso porque o alinhamento com 
as normas internacionais de qualidade elimina eventuais diferenças técnicas entre as empresas.  
 
No Brasil, existem 5.943 certificados da série ISO 9000 emitidos. Desses, apenas 1.215 estão de 
acordo com as novas exigências publicadas na norma NBR ISO 9000:2000.  
 
Os outros 4.728 selos perderão sua validade, sumariamente, no dia 15 de dezembro deste ano, 
caso essas empresas não atualizem seus sistemas de gestão da qualidade conforme as novas 
regras propostas.  
 
As principais mudanças dizem respeito à qualidade da gestão da empresa. A partir de agora, para 
conseguir ou manter o certificado, a companhia tem que apresentar indicadores de satisfação do 
cliente e de melhoria contínua, ou seja, provar que está sempre alerta para corrigir erros em seus 
procedimentos operacionais. “A nova norma pode ser considerada um manual de boas práticas de 
gestão empresarial, pois ela foi elaborada por profissionais dessa área nos Estados Unidos e 
traduzida e adaptada à realidade brasileira também por especialistas em gestão”, afirma o 
consultor Maurício Ferraz de Paiva, da Target Engenharia .  
 
“Sanar problemas como desperdícios de materiais e rever processos que resultam em peças 
defeituosas são exigências da norma e, com certeza, provocam economia e melhoram a 
administração da empresa”, reitera Carlos Alberto Dinis Crespo, gerente da qualidade da Signa-
Matic , empresa metalúrgica fornecedora de peças para a indústria automobilística, que vinha 
perdendo sua participação no mercado por não possuir o certificado ISO 9001:2000.  
 
De acordo com Crespo, a empresa – que emprega 50 funcionários – investiu cerca de R$ 100 mil, 
entre consultoria, certificação, equipamentos e treinamento de pessoal para a adequação aos 
requisitos do novo certificado. Esse custo de implantação da norma foi diluído em seis anos, 
tempo que a empresa levou para concluir o processo. “O dinheiro investido na certificação 
retornou em oito meses, como resultado obtido na redução de custos de produção. Mantivemos 
também a atuação de mercado”, diz o gerente.  
 
No mundo das corporações multinacionais, a certificação ISO 9000 acontece, principalmente por 
motivos de uniformização de procedimentos para todas as unidades da empresa. É o caso da 
Makita Brasil , instalada em São Bernardo do Campo desde 1981. De acordo com o chefe de 
qualidade, José Henrique Bernardo, a filial brasileira da Makita iniciou a implantação do sistema de 
gestão da qualidade em 1998. O primeiro certificado da companhia foi alcançado em 2000.  
 
Segundo o chefe de qualidade da Makita Brasil, a transição para as novas regras foi tranqüila, 
sendo concluída em três meses, pois a empresa já estava com o sistema de gestão da qualidade 
implantado.  
 
“Tivemos que fazer apenas algumas modificações, principalmente na área de documentação, 
porque cada setor fazia seus registros de forma diferente; de acordo com a norma, isso deve ser 
padronizado”, afirmou Bernardo. Outro aspecto frisado pelo chefe de qualidade foi o início da 
realização de pesquisas de satisfação do consumidor, tanto interno (revendedores e 
representantes comerciais) quanto final. “De acordo com os resultados dessas pesquisas, 
podemos realizar modificações nos produtos pra atender melhor às necessidades do mercado”, 
afirmou. Na opinião do engenheiro, a versão 2000 da série ISO é mais fácil de ser aplicada, 
porque a norma é flexível e pode ser adaptada para qualquer tipo de empresa.  
 



Bernardo conta que, além dos custos de consultoria e certificação, todos os 234 funcionários da 
Makita Brasil passaram por cursos de reciclagem e introdução às exigências da norma. “Foi um 
investimento que está retornando em forma de diminuição sensível de desperdícios com peças 
defeituosas e mais qualidade dos nossos produtos finais, o que fez o número de reclamações 
cair”, disse.  
 
O que é o ISO 9000?  
 
O selo ISO 9000 é internacionalmente reconhecido como o certificado de garantia de qualidade de 
uma empresa. Ele é concedido às companhias que seguem as normas de qualidade elaboradas 
pela International Organization for Standardization (ISO), entidade mundial, com sede nos EUA, 
que congrega representantes de mais de 140 países, inclusive do Brasil.  
 
De acordo com Péricles Arilho, gerente de marketing e vendas da UL do Brasil – certificadora 
filiada ao Underwriters Laboratories Inc. dos Estados Unidos –, desde 1995 a procura por 
certificados ISO 9000 passou a ser dominada por empresas de pequeno e médio porte.  
 
“Nessa época, a maioria das grandes corporações e multinacionais já estava certificada e 
passaram a exigir o selo de seus fornecedores que, normalmente, são empresas médias e 
pequenas”, explicou Arilho. “Com a exigência de fornecedores certificados, fica mais fácil garantir 
a qualidade do produto final”, comentou.  
 
O processo de certificação é bastante complexo, apesar da nova norma ser interpretada com mais 
facilidade. Como o papel dos certificadores se limita a realizar auditorias e emitir o selo, Arilho 
sugere que esse problema seja solucionado por consultoria especializada que ajudará a empresa a 
compreender e aplicar as exigências. “Para aqueles que estão pensando na transição e já 
possuem uma equipe de gestão da qualidade, a contratação de um consultor não é essencial”, 
afirma. De acordo ele, a equipe interna deve ser qualificada para interpretar e aplicar a norma.  
 
Custos de implantação  
 
O consultor Mauricio Ferraz de Paiva, da Target Engenharia e Consultoria, estima que o custo 
médio para obtenção do primeiro certificado ISO 9000:2000 para uma empresa pequena – com 
até 20 funcionários – seja de R$ 30 mil. Esse investimento abrange implantação de mudanças, 
treinamento de pessoal, consultoria e certificação. Todo o processo pode levar até um ano e meio. 
“O investimento costuma retornar em um ano”, afirma.  
 
De acordo com Péricles Arilho, da UL do Brasil, somente processo de certificação, que compreende 
auditoria e emissão do certificado, pode custar de R$ 6 mil a R$ 7 mil para uma empresa com até 
50 funcionários. “Se a empresa precisa apenas fazer a transição para a ISO 9000:2000, esse 
custo pode cair para cerca de R$ 2 mil”.  
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