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A Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ligada à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 
ampliou suas parcerias com certificadoras do Brasil e da América do Sul para fazer frente à 
crescente concorrência de empresas estrangeiras.  
 
O mercado nacional tem recebido investimentos como da alemã TÜV Rheinland, que comprou 
a União Certificadora da Indústria Eletroeletrônica.  
 
Vanzolini ganha escala com parceiros 
 
Fundação trabalha com instituições da América do Sul para fazer frente às multinacionais. A 
Fundação Carlos Alberto Vanzolini - instituição privada, sem fins lucrativos gerida pelos 
professores do Departamento da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) - está 
ampliando suas parcerias com empresas certificadoras do Brasil e da América do Sul. A 
estratégia foi a saída encontrada para fazer frente à crescente concorrência de empresas 
certificadoras estrangeiras que nos últimos anos têm desembarcado no País, diz José Joaquim 
do Amaral Ferreira, diretor de certificação da Vanzolini.  
 
A solução mostrou-se mais viável do que iniciar o caminho inverso, de abrir filiais em outros 
países e, assim, ganhar musculatura para competir em igualdade de condições. Uma opção 
que se mostra proibitiva por ser muito dispendiosa.  
 
Além de ter ingressado na rede IQNet (The International Certification Network), associação 
com sede na Suíça composta por 38 organismos de certificação, a Vanzolini vem 
desenvolvendo parcerias isoladas com organismos internacionais. Com o Instituto Argentino de 
Normalizacíon y Certificación (IRAM), a fundação realizou certificação de produtos da Santista 
Têxtil. Com o Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacción (Icontec), foi realizado 
trabalho na Pirelli Pneus e, em parceria com a espanhola Aenor, na CEG Rio.  
 
"O trabalho em conjunto tem multiplicado nosso poder de fogo. É uma coisa muito boa, devido 
à troca de auditores, de clientes, o que acaba favorecendo a exportação de um lado para o 
outro", enfatiza Ferreira.  
 
Desde março do ano passado, a fabricante chinesa de pneus Xingyuan Tyre Group Company 
está certificada pela Fundação Vanzolini para exportar produtos ao Brasil. A certificação foi 
solicitada pela importadora brasileira International Trade Center Brasil Importação e 
Exportação Ltda (ITCBR) que, assim, tornou-se a segunda empresa a pedir à Vanzolini 
certificação para importação de pneus chineses. Além da China, a Vanzolini já certificou pneus 
com destino ao Brasil na Argentina, Colômbia e México.  
 
Com as parcerias, as certificadoras conseguem ganhar a escala que não conseguiriam 
sozinhas. "A quantidade de produtos e certificações vai ficando tão grande que você acaba, de 
certa maneira, operando em uma escala grande", diz o diretor da Vanzolini que classifica a 
ação como "estratégia de sobrevivência".  
 
No início da década de 90, a fundação se associou à alemã DQS (Associação Alemã para 
Certificação de Sistemas de Gestão, em português). A parceria permitiu a entrada da empresa 
no mercado brasileiro e ao mesmo tempo o acesso ao mercado internacional da Vanzolini. A 
parceria teve fim com a entrada na rede IQNet, em 1998.  
 
Ferreira diz que a pressão das multinacionais começou a crescer a partir de 1994. Segundo 
ele, a aquisição de empresas de certificação nacionais por grupos com atuação mundial é uma 
tendência mundial que deve levar à concentração do mercado em poucas instituições.  
 
A questão colocada pelo diretor da Vanzolini é até que ponto a ausência de uma entidade de 
certificação forte representa um risco para o País. "Não se trata de ter exclusividade, o 
mercado tem que ser aberto.  



 
Mas, é preciso deter nacionalmente a expertise em certificação para poder julgar se ela está 
sendo bem feita ou não", diz Ferreira, ao defender o domínio sobre as certificações através da 
manutenção de uma entidade brasileira forte.  
 
O presidente da subsidiária brasileira da TÜV Rheinland, Antonio Carlos Caio da Silva, tem 
avaliação diferente. Para ele, o mercado de certificadoras é apenas mais um a aderir ao 
movimento mundial de fusões e aquisições. E a condição de nacional ou estrangeira não é 
fator que possa interferir no resultado do trabalho de certificação ou produzir qualquer prejuízo 
para a comunidade ou para o cliente.  
 
"Uma empresa que precisa de certificação para exportar, por exemplo, pode contratar 
certificadoras lá fora ou identificar aqui certificadoras com capacidade de atender às suas 
necessidades. O que estamos fazendo é oferecer esta opção."  
 
O primeiro vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica (Abinee), 
Nelson Ninin, também não vê riscos no aumento da presença de estrangeiras no Brasil. 
"Inclusive aumenta a oferta de certificadoras para as empresas brasileiras que querem 
exportar." Preocupante, em sua opinião, é o fechamento de uma empresa no País. "Por isso a 
Abinee teve o cuidado para que (com a transferência de titularidade) fossem mantidos os 
clientes, os funcionários e os laboratórios."  
 
Além da certificação de sistemas de gestão e de produtos, a Vanzolini desenvolve projetos e 
consultorias, atua na área de educação continuada, oferece cursos de especialização e trabalha 
a melhoria de processos e de tecnologia da informação.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 maio 2006, Administração & Serviços, p. C3. 


