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A satisfação do consumidor está sendo cada vez mais valorizada por empresas que 
primam pela qualidade na gestão empresarial. Não apenas porque influencia as 
vendas, mas também porque tem o poder de impedi-las de obter o selo de qualidade 
mais valorizado no mercado brasileiro, o ISO 9000. Mesmo as companhias que já o 
conquistaram, se não mantiverem padrão de qualidade voltado à satisfação do cliente, 
correm o risco de perdê-lo. 
 
Desde que a terceira versão da certificação foi criada, em 2000, as empresas precisam 
comprovar que seus consumidores estão satisfeitos com o serviço prestado para obter 
ou manter o selo. "A nova norma enfatiza a relação da empresa com o consumidor. 
Agora, mais do que nunca, as empresas que quiserem ostentar o selo têm não apenas 
de ouvir o consumidor, mas procurar satisfazê-lo", afirma Maurício Ferraz de Paiva, 
presidente da Target Engenharia e Consultoria, empresa especializada em programas 
de atualização e readaptação às novas normas. 
 
O Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) das empresas terá que responder por 
um atendimento eficiente ao consumidor. "Não adiantará apenas ouvir a reclamação e 
não fazer nada para solucioná-la, como acontece em muitas empresas. É preciso que o 
problema apresentado seja identificado e, se procedente, analisadas suas causas e 
definidos procedimentos para que o erro não se repita e o problema seja solucionado", 
explica Júlio Fonseca, diretor da BVQI, uma das empresas responsáveis pela auditoria 
para concessão dos certificados. 
 
Inmetro 
Mesmo depois que a empresa conquista o selo, o poder do consumidor permanece 
inalterado. Os que se sentirem ignorados ou não forem atendidos adequadamente 
podem enviar denúncias ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial (Inmetro) ou a órgãos de defesa do consumidor. "Se ficar comprovado que a 
empresa não mantém um sistema de gestão de qualidade estruturado para atender 
satisfatoriamente às reclamações, terá seu certificado suspenso ou até mesmo 
cancelado", afirma o técnico do Inmetro Miguel Rocha, baseando-se na norma da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
Jorge Tardin, consultor jurídico do Procon-RJ, ressalta que a norma pode ser vista 
como um avanço dos direitos do consumidor. "Uma empresa não existe sem clientes. É 
fundamental ouvi-los e satisfazê-los. Esta obrigatoriedade para adquirir o selo é mais 
um avanço para o cumprimento dos direitos dos consumidores", afirma. 
 
Ineficiência 
De acordo com Tardin, muitas empresas que hoje ostentam a certificação não atendem 
eficientemente ao consumidor. "Se ligamos para o SAC de uma determinada empresa 
e ficamos meia hora ouvindo uma musiquinha, não podemos dizer que somos bem 
atendidos." O consultor, no entanto, concorda que o fato de uma empresa ter 
reclamações registradas não significa que seja ruim.  
 
"Mas a despreocupação em resolver o problema atesta sua ineficiência", completa. 
 
A força adquirida pelo consumidor para medir a qualidade gerencial das empresas foi 
determinada pelo International Organization for Standardization, federação mundial 
que regulamenta os certificados emitidos mundialmente. "No mundo inteiro, o papel do 



consumidor é decisivo para a medição da qualidade da empresa. O Brasil agora está 
começando a ter esta consciência", analisa Paiva. 
 
As empresas que possuem o selo ISO 9000 na versão 1994 poderão ostentá-lo até 
dezembro deste ano. A partir de 2004 só poderão exibi-lo as companhias que 
estiverem adaptadas à versão 2000. Empresas como Petrobras, Multibrás, Banco do 
Brasil, IBM, Philips, Sadia, Kaiser e Bayer já fizeram a migração das versões. 
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