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RESUMO

Possuir a Certificação ISO 9001 tornou-se um diferencial competitivo global, este fato provocou uma crescente contratação do serviço de 
certificação (prestado por empresas privadas), serviço sujeito às leis do mercado – incluindo a concorrência. Este fator de concorrência tem 
ultimamente levantado uma questão: Estaria a Certificação à Norma ISO 9001 perdendo credibilidade no Brasil? Ao considerarmos que a 
Certificação foi transformada em referencial de qualidade, a perda de credibilidade colocaria em xeque sua própria existência. Faz-se, portanto, 
necessário um estudo bem estruturado e direcionado para se comprovar (através das ferramentas apropriadas) a existência deste problema – ou 
sua não existência – de forma a garantir esta imperativa credibilidade. Este trabalho faz a exposição de quatro hipóteses, todas defendidas por 
profissionais experientes com relação à Norma ISO 9001, e apresenta pesquisa de dados primários para destacar aquela que melhor traduz o 
cenário nacional. O Doutor Nigel H. Croft – presidente do comitê técnico responsável pela revisão da Norma ISO 9001 – defende a existência de 
mocinhos (good guys) e bandidos (bad guys) na área de certificação, a aparição destes bandidos no final da década de 1990 colocou em risco a 
confiabilidade da Certificação à ISO 9001. A hipótese defendida pelo senhor Croft aceita a existência de organizações que não aplicam seriamente 
os preceitos da norma, mas considera que estes são minoria no universo de organizações certificadoras e certificadas mundialmente. Para o 
Mestre Aldoney Freire Costa – chefe do organismo ligado ao INMETRO responsável pela Acreditação de organizações certificadoras no Brasil –
não há problema com a credibilidade da ISO 9001. Em sua opinião houve uma queda da aplicação desta certificação provocada pela adesão das 
organizações a normas mais específicas aos seus ramos de trabalho, normas que foram publicadas posteriormente à ISO 9001. A Professora 
Adriana Aparecida dos Santos – instrutora de treinamentos na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – defende que a perda de 
credibilidade é real e é provocada pelas próprias revisões na norma. Estas revisões passaram a exigir um controle cada vez mais brando da sua 
aplicação pelos organismos de certificação, alimentando uma cultura de aplicação mínima em mercados onde a preocupação com a Qualidade 
ainda não está fortemente enraizada. O MBA Anshuman Tiwari – atual responsável pelo processo de consultoria além-mar da unidade do HSBC 
situada no sul da Índia – defende em seu blog que o problema central com relação à aplicação da ISO 9001 é a incorreta interpretação do próprio 
objetivo da norma. As organizações acabam exigindo demais do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), e com esta exigência exacerbada dos 
resultados de aplicação da norma estas organizações acabam por não fazer sequer o que é exigido normativamente. Isto provoca uma má fama 
que exalta os custos de implantação do SGQ e desconsidera os benefícios provenientes da mesma, trazendo descrédito à necessidade de 
certificação. Para validação das hipóteses encontra-se em andamento uma pesquisa veiculada via internet fazendo-se uso da ferramenta 
“Formas”, disponibilizada pelo Google. Foram convidados a participar auditores e outros profissionais que trabalham com a norma, e após 250 
respostas os dados colhidos foram tratados através do programa Microsoft Excel. Resultados parciais demonstram que a certificação ainda é um 
critério confiável de seleção de fornecedores; contudo dois terços dos respondentes consideram que as organizações dão preferência a conseguir 
a certificação em detrimento de implantar um SGQ eficiente, assim como avaliam que as empresas preocupam-se em esconder as não 
conformidades ao invés de trata-las. Conclui-se que algumas organizações não implantam seus Sistemas de Gestão pensando na Qualidade, 
apenas na Certificação; no entanto estas são apenas uma pequena fatia do mercado e não representam uma cultura generalizada.
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