ISO SURVEY 2015
Todos os anos a ISO realiza uma pesquisa junto aos organismos acreditadores de certificadoras
de sistema de gestão do mundo para levantar a quantidade de certificados existentes. Os
dados abaixo se referem à situação em 31/12/15. Embora essa seja a pesquisa deste gênero
mais completa do mundo, existe sempre uma incerteza nos números, pois as acreditadoras
nem sempre participam ou fornecem números exatos.
O número total de certificados no mundo cresceu 3% em relação a 2015, passando a
1.519.952, sendo 68% desses certificados ISO9001 (1.033.936), 21% certificados ISO14001
(319.324) e 4% certificados ISO/TS16949, além de outras certificações em menor número.
Embora o número total de certificados cresceu, o número de certificados ISO9001 caiu
ligeiramente (-0,2%), mas o número de certificados ISO14001 cresceu (8%) e o número de
certificações ISO/TS16949 também cresceu (9%). As demais certificações, também tiveram o
número de empresas certificadas aumentado, com exceção da ISO13485, e algumas cresceram
enormemente, como a ISO50001 (77%).
Do total de certificações ISO9001, a grande maioria ainda era certificada conforme a versão
2008, mas já havia 4190 empresas certificadas na versão 2015. Também a ISO14001:2015 já
aparecia com 947 empresas certificadas. Vale lembrar que essas normas foram publicadas em
Out/2015.
Europa, Índia e Brasil foram os que mais contribuíram para a queda do número de certificados
ISO9001 no mundo, mas a Europa continua sendo o continente com maior número de
certificados emitidos e a Índia continua como um dos países com maior número de certificados
(36.305). América do Norte e China foram os que mais contribuíram com novos certificados
emitidos. O Brasil vem mostrando queda do número de certificações ISO9001 desde 2011, e
agora conta com apenas 17529 certificados, mas ainda bem à frente de todos os demais países
da América, com exceção dos EUA. A China tem o maior número de certificados emitidos
(292.559).
Com relação à ISO14001, a única região do mundo onde houve queda do número de
certificações foi a América do Sul, principalmente por causa do Brasil. O Brasil tem agora 3.113
certificados, contra 3220 em 2014 e 3695 em 2013. Porém mais uma vez ainda temos um
número bem maior de certificações que os outros países da América, a exceção mais uma vez
dos EUA. Mais uma vez o país com maior número de certificados emitidos é a China (114.303).
O número de certificações ISO/TS16949 cresceu em todas as regiões do mundo, com exceção
da América do Sul, tendo contribuído Brasil, Argentina e Colômbia para a queda. Já fomos o 7º
país com maior número de certificados mas hoje somos apenas o 10º, com 1.229 certificados
(em 2014 eram 1.233). Na América hoje ficamos atrás dos EUA e México. A China mais uma
vez bem distante dos demais com 25.494 certificados.
Infelizmente mais uma vez se veem os reflexos da crise econômica aguda que afeta a
economia brasileira, com perda de certificações (e empresas certificadas). Se entendermos as
certificações como necessárias à competitividade do país, vemos que o Brasil vai ficando longe
de seus competidores no mercado mundial. Ainda temos um grande número de certificações,

herança de tempos passados onde houve uma política governamental de desenvolvimento
envolvendo a Qualidade e Meio-Ambiente, mas estamos deixando esse patrimônio se desfazer
e, mesmo se voltarmos a criar um ambiente onde a qualidade seja valorizada, ainda levará
anos para recuperarmos o que perdemos. Façamos votos que nossos governantes,
empresários e trabalhadores se unam para voltarmos a crescer como economia e nação,
produzindo bens de qualidade e preservando nosso meio-ambiente.
A pesquisa completa pode ser vista na página da internet
http://www.iso.org/iso/home/standards/certification.htm.

A Lato Qualitas que auxiliar sua empresa a obter e manter suas certificações de Sistema de
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