ISO SURVEY 2016 – Pesquisa sobre Certificações
Todos os anos a IOS (International Organization for Standardization) realiza uma pesquisa
junto aos organismos acreditadores de certificadoras de sistema de gestão de todo o mundo
para levantar a quantidade de certificados existentes. Os dados abaixo se referem à situação
em 31/12/16. 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 8% em relação a 2015, passando a
1.644.357, sendo 67,2% desses certificados ISO9001 (1.106.356), 21,1% certificados ISO14001
(346.189) e 4,1% certificados ISO/TS16949 (67358), além de outras certificações em menor
número. O número de certificações ISO14001 continua crescendo mais que o da ISO9001 (8%
e 7% respectivamente) e o número de certificações ISO/TS16949 cresceu um pouco menos
que no ano anterior (7% em 2016 contra 9% em 2015). O número das demais certificações
também cresceu, com exceção da ISO22000, com destaque para a ISO50001 (69%).
Do total de certificações ISO9001, a grande maioria ainda era certificada conforme a versão
2008, mas já havia 80596 empresas certificadas na versão 2015. Também a ISO14001:2015 já
aparecia com 23167 empresas certificadas. Vale lembrar que até Set/18 todas as empresas já
deverão ter migrado para as versões 2015. As certificações para IATF16949 só iniciaram em
2017.
O número de certificados ISO9001 cresceu em todas as regiões do mundo, com exceção da
América do Norte, devido aos EUA que teve o número de certificações reduzido depois de ter
crescido no ano anterior. A Ásia, capitaneada pela China, passou a ser a região com mais
certificados (43,4%), deixando a Europa em 2º lugar (40,8%). O Brasil, que vinha reduzindo o
número de certificações, teve um aumento (de 17529 para 20908), porém ainda longe do pico
de 2011 (28325). O Brasil ainda é o 2º lugar da América, perdendo apenas para os EUA.
Com relação à ISO14001, as tendências da ISO9001 se repetem. A Ásia lidera com 54,7% das
certificações, seguido pela Europa com 34,8%., mas a Ásia cresceu 30% em 2016, enquanto
que os EUA perderam certificações neste ano. O Brasil também perdeu certificações (3076 em
2016 contra 3113 em 2015 e um pico de 3695 em 2013). O Brasil ainda é o 2º lugar da
América, perdendo apenas para os EUA.
O número de certificações ISO/TS16949 cresceu em todas as regiões do mundo, com exceção
da América do Sul, tendo contribuído Brasil, Argentina e Venezuela para a queda. Já fomos o
7º país com maior número de certificados mas hoje somos apenas o 11º, com 1.200
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 28.830 certificados.
A crise econômica no Brasil se vê refletida nos números de certificados. Felizmente a recente
melhoria dos indicadores econômicos já se vê refletida no número de certificados ISO9001,
mas infelizmente ainda perdemos certificados ISO14001 e ISO/TS16949, e levará anos para
retomarmos o número de certificações que tínhamos em 2011/2012/2013. Ainda esperamos

que os governos estabeleçam políticas industriais e para a qualidade e meio-ambiente que nos
levem à posição que o país merece pelas suas potencialidades.
A pesquisa completa pode ser visualizada na página da internet https://www.iso.org/the-isosurvey.html .

A Lato Qualitas pode auxiliar sua empresa a obter e manter suas certificações de Sistema de
Gestão.

Nasario

Out/17

