ISO SURVEY 2014 – Pesquisa Anual sobre Certificações de Sistemas de Gestão
Essa pesquisa é publicada anualmente pela ISO, para levantar o número de certificados de
sistema de gestão emitidos pelo mundo. A última, publicada em Set/15
(http://www.iso.org/iso/home/standards/certification ), reflete o total de certificados
existentes no final de 2014. A pesquisa alerta que estes números podem não ser exatos, dada
a dificuldade de apuração dos mesmos.
O total de certificados ISO9001 (sistemas de gestão da qualidade) emitidos no mundo cresceu
apenas 1%, somando 1126460 certificados, enquanto que as certificações ISO14001 (sistemas
de gestão ambiental) cresceram 7%, totalizando 301622 certificados e as certificações
ISO/TS16949 (sistemas de gestão da qualidade automotivos) cresceram 8%, apontando 53723
certificados emitidos. A pesquisa abrange outras 5 normas, que não trataremos neste artigo.
Certificações OHSAS18001 (segurança e saúde) não são pesquisadas pois esta não é uma
norma ISO, o que deve mudar quando a ISO45001 for emitida em substituição à OHSAS.
Com relação à ISO9001, o destaque positivo foi o México e o destaque negativo mundial foi o
Brasil. Excetuando a América do Sul, todas as regiões mostraram crescimento, mesmo que
modesto. O Brasil, que em 2011 atingiu 28326 certificados, veio regredindo ano após ano e
atualmente soma apenas 18201. Alguns dos países onde houve crescimento do número de
certificados: Argentina, Austrália, Chile, China, Colômbia, Índia, Itália, Peru, Paraguai, Portugal,
África do Sul, Suécia e Uruguai. O menor avanço desta certificação pode ser creditado ao
menor crescimento econômico mundial e à maturidade deste processo nos países mais
desenvolvidos (as primeiras certificações ocorreram a cerca de 25 anos atrás).
Sobre a ISO14001, o crescimento foi puxado pela China e América do Norte (EUA, Canadá e
México). O Brasil também teve o número desses certificados reduzidos (de 3695 em 2013 para
3222 em 2014). Outros países que seguiram o (mau) exemplo do Brasil foram: Chile, Japão,
Paraguai, Espanha, Venezuela. Na outra ponta, países que ampliaram o número de
certificações ISO14001 além dos já citados foram: Argentina, Austrália, Colômbia, França,
Índia, Peru e Uruguai, para citar alguns exemplos. É esperado que o crescimento destas
certificações siga avançando, pois o tema meio-ambiente é cada vez mais presente.
A ISO/TS16949 teve um crescimento substancial este ano, liderado pela China, seguido pelos
EUA e com destaque também para o México. A pesquisa credita à recuperação do mercado
automotivo mundial este crescimento. O Brasil teve um leve crescimento de 1195 certificados
em 2013 para 1233 certificados em 2014. China, com 22801 certificados, Índia com 4581,
Coréia com 4474, USA com 4112, Alemanha com 3353, Japão com 1411, México, com 1310 e
Itália com 1240 certificados estão à frente do Brasil neste ranking. Apesar do crescimento
pequeno mas constante, nos últimos anos fomos ultrapassados pelo México e Itália, que
cresceram mais que o Brasil nesta disputa, mas ainda estamos à frente de países tradicionais
no ramo automotivo, como França e Reino Unido.
Existe certa expectativa com relação às próximas pesquisas, pois este ano a ISO9001 e
ISO14001 foram revisadas, enquanto que a ISO/TS16949 deverá ser revisada em 2016. As
certificações baseadas nas normas atuais vão até Set/2018, e as próximas pesquisas poderão
sentir o reflexo desta mudança.

Na opinião deste autor, a redução do número de certificações no Brasil deve ser atribuída ao
mau desempenho econômico do Brasil nos últimos anos, mas também ao abandono que os
últimos governos deram ao tema competitividade. Desde a criação do Inmetro na década de
70, mas principalmente nos anos 90 e início dos anos 2000 houve uma estratégia
governamental para a competitividade (o PBQP, por exemplo), que foi abandonada (existe
algum incentivo à inovação, mas não ao melhor uso dos recursos, e nossa educação está entre
as piores do mundo, e um exemplo acabado de tudo isso é a malversação do dinheiro público
a que temos assistido). Àqueles que desejarem conhecer um pouco mais dessa história
recomendo ler o livro “1973 o início” de Ilcon Miranda Costa, publicado pela ABCQ em 2014.
O Brasil ainda é um dos países com maior número de certificações no Brasil, mas a conquista
de uma geração está em risco. Esperamos que os responsáveis por sistemas de gestão nas
empresas, os empresários e os governantes se conscientizem que não podemos perder mais
este patrimônio brasileiro.
A Lato Qualitas deseja que 2016 seja um ano em que o Brasil retome o rumo da
competitividade.
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