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A oito meses do prazo final para atualização do certificado ISO 9000 para a versão 
2000 apenas 20% das companhias brasileiras realizaram as modificações. Mais de 4,6 
mil companhias ainda não se habilitaram e correm o risco de perder seus certificados 
até dezembro, quando se encerra o prazo. A falta de atualização deve afetar 
principalmente os exportadores, que podem perder contratos no exterior, já que 
muitas indústrias dependem da ISO para vender seus produtos no mercado 
internacional. Especialistas avaliam que o país poderá perder até 20% dos certificados 
existentes hoje.  

"Certamente algumas empresas vão perder mercado no exterior", avalia Júlio Fonseca, 
diretor da Bureau Veritas Quality International (BVQI). O executivo lembra, ainda, que 
hoje as licitações governamentais também exigem o certificado ISO 9000, 
principalmente na área de construção, o que pode levar algumas empresas a não 
conseguir atender mais aos editais.  

"A ISO é uma barreira não tarifária aceita pela OMC (Organização Mundial do 
Comércio)", lembra Eugênio de Simone, diretor de normalização e certificação da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O executivo acredita que os grandes 
exportadores estão atentos e não devem integrar a lista de empresas que podem ficar 
sem o certificado no fim do ano.  

As auditorias começam a prever problemas, como a falta de pessoal suficiente para 
atender as empresas atrasadas. "Mesmo que todos consigam fazer as mudanças 
necessárias, não haverá certificadoras e auditores suficientes para atender todo mundo 
até o fim do ano", diz Fonseca.  

Segundo o diretor da BVQI, a demora das companhias em realizar as adaptações está 
na dificuldade que muitas devem estar encontrando para mudar seu sistema  de 
gerenciamento. O problema, de acordo com Fonseca, está afetando principalmente as 
pequenas e médias empresas, na medida em que as grandes normalmente já 
trabalhavam com os requisitos da nova versão da ISO. Pesquisa realizada pela BVQI 
com 959 empresas mostrou que 9% devem desistir do certificado.  

Péricles Arilho, gerente de marketing da auditoria UL estima que entre 10% e 20% das 
companhias vão perder seus certificados: "metade por convicção e o resto por não ter 
capacidade de atingir os requisitos da versão 2000".  

Segundo o executivo, muitas das grandes companhias têm sistemas de qualidade até 
mais rigorosos que a ISO e por isso não devem renovar o certificado, cortando o custo 
da renovação. Essas empresas normalmente são multinacionais que exportam apenas 
para suas matrizes no exterior.  

A Magal, produtora de autopeças em alumínio, está abandonando a ISO por convicção. 
A companhia trocou seu certificado ISO 9000 por um TS 16949. O novo certificado 



abrange todos os termos da ISO e ainda requisitos adic ionais específicos exigidos pelas 
montadoras, o que tornará seu sistema de qualidade mais rígido que o antigo.  

A grande maioria das empresas, porém, está simplesmente postergando o prazo. A 
ABB é um exemplo. Ela está esperando a auditoria para manutenção do certificado, a 
que é submetida todo ano, para fazer a atualização. "Já estamos fazendo as 
modificações desde 2000", diz Mário Alonso, gerente de qualidade da ABB. Segundo 
ele, a demora para a troca de certificados se deu em virtude das alterações na 
estrutura administrativa da empresa. A auditoria está marcada para junho.  

Segundo Alonso, a principal mudança na ABB é referente a possíveis defeitos. Antes, 
quando um produto apresentava algum problema, procurava-se um culpado. Agora, 
com as modificações realizadas para a implantação da versão 2000, quando se detecta 
um defeito é feita uma análise do processo. Além disso, os funcionários são treinados 
para entender melhor o processo completo e com isso podem dar opiniões para 
melhorá-lo.  

Além das empresas que já tem ISO 9000, o gargalo que está sendo criado nas 
auditorias pode afetar ainda novos exportadores. No momento que o governo 
brasileiro faz esforços para aumentar as vendas externas do país, uma companhia que 
precise do certificado ISO 9000 para colocar seus produtos no exterior pode não 
encontrar auditores para seu processo de certificação. "Haverá um estrangulamento 
que criará dificuldades para empresas que queiram o certificado pela primeira vez", 
acredita Marco Roque, diretor geral da UL.  

Para tentar amenizar o problema, a UL já contratou e está treinando novos auditores. 
O problema é que o treinamento pode demorar mais de um ano, o que inviabiliza 
novas contratações para funcionários que possam atuar até dezembro. Segundo 
Roque, cerca de 40% dos clientes da UL já fizeram a atualização.  

A BVQI também está correndo atrás de mais profissionais. Atualmente, a certificadora 
responde por 30% do mercado de certificação. A companhia tem 120 auditores e está 
contratando. "Mas se houver um acúmulo no segundo semestre não vai ter auditor 
suficiente no Brasil para atender a todas as empresas", diz Fonseca.  

E não adianta os atrasados torcerem por uma prorrogação no prazo. As fontes ouvidas 
pelo Valor foram unânimes: o prazo não será estendido mesmo com o problema tendo 
uma abrangência mundial. Na Europa e EUA a situação não é melhor e muitas 
empresas ainda não fizeram a atualização.  

"A leitura que está sendo feita é que essas empresas não teriam capacidade para 
migrar para o novo certificado e por isso não justificaria a prorrogação", diz o diretor 
da BVQI. Outra idéia generalizada no mercado é de que a ISO quer diminuir o número 
de certificados, já que muitas empresas aderiram a versão 9000 como uma forma de 
marketing e não como uma ferramenta de gestão. Essas são as grandes candidatas a 
não conseguirem se adequar aos novos termos.  
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