
 

 

 

TÍTULO: A CERTIFICAÇÃO ISO9001 NO MUNDO: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO A PARTIR DA BASE
DE DADOS ISO SURVEY
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ANA ESTER JANUARIO ALVESAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARCOS RICARDO ROSA GEORGESORIENTADOR(ES): 



 1 

Resumo 

O problema de interesse desta iniciação científica é explorar a base de dados da 

ISO Survey a fim de levantar os países que apresentam declínio na emissão de 

certificados ISO9001 e investigar se é possível reconhecer alguma característica 

comum a estes países. Diante desta problemática, define-se como objetivo geral: 

"Explorar a base de ISO Survey e traçar um panorama da evolução da emissão dos 

certificados ISO9001 nos países filiados a ISO." O presente plano de trabalho de 

iniciação científica se caracteriza por ser uma pesquisa de natureza aplicada, com 

objetivos exploratórios, executada por meio da pesquisa documental na base de 

dados ISO Survey. Ao final, espera-se encontrar elementos que justifiquem o 

declínio na emissão de certificados ISO9001 em nações industrializadas. 

 

1. Introdução 

 A gestão da qualidade está prestes a completar um século de existência e 

definitivamente se consolidou como prática empresarial e disciplina acadêmica. A 

qualidade, em seu entendimento mais amplo, está profundamente disseminada no 

mercado, manifestando-se de diferentes maneiras, na exigência dos clientes, em 

práticas de gestão nas organizações, no conhecimento científico em disciplinas 

acadêmicas e linhas de pesquisa, na a forma de lei como especificações técnicas 

compulsórias, garantias, assistências e mais além.  

 O desenvolvimento da gestão da qualidade nas organizações através de 

Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) em conformidade com os requisitos da 

norma ISO9000 tem se mostrado um caminho válido e recompensador para as 

organizações que optam em desenvolver sua gestão da qualidade desta forma, haja 

vista o número expressivo de organizações certificadas que se pode contar. Mais de 

um milhão! 

 Todos os anos a ISO realiza um levantamento de certificações obtidas em 

todos os países filiados ao sistema ISO. Este levantamento chama-se ISO Survey e, 

desde 1993 até 2012 há dados de número de certificados emitidos por pais, por ano 

e por setor da economia. 

 A pesquisa tem revelado um aumento no número de certificados emitidos ano 

após ano. O Brasil tem seguido esta tendência mundial e apresenta crescimento no 

número de certificados emitidos. No entanto, um olhar mais atento, observa que em 

alguns países o número de certificados emitidos atingiu um valor máximo e mostra-
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se decrescente nos últimos, como é o caso dos Estados Unidos, que já chegou a ter 

quase 45.000 certificados em 2006 e hoje tem pouco mais de 26.000 certificados em 

2012. Assim como os EUA, outros países de expressão no mundo industrializado 

também mostram um comportamento decrescente na emissão de certificados 

ISO9001, como a Inglaterra e Japão. 

 Logo, surge a seguinte questão de pesquisa: quais são os países que tem 

apresentado declínio na emissão de certificados ISO9001? Seria possível encontrar 

alguma característica comum aos países que apresentam este comportamento 

decrescente na emissão dos certificados ISO9001? Será que estes países também 

mostram declínio na emissão de outros certificados, como ISO14001? 

1.1. Definição do Problema 

 O problema de interesse deste plano de trabalho de iniciação científica é 

explorar a base de dados da ISO Survey a fim de levantar todos os países que 

apresentam declínio na emissão de certificados ISO9001 e investigar se é possível 

reconhecer alguma característica comum a estes países, bem como investigar se 

este comportamento decrescente também é observado em outras certificações que 

a pesquisa ISO Survey também fornece. 

2. Objetivo Geral 

 Explorar a base de ISO Survey e traçar um panorama da evolução da 

emissão dos certificados ISO9001 nos países filiados a ISO. 

2.1. Objetivo Específico 

 São objetivos específicos deste plano de trabalho de iniciação científica: 

• Conhecer a base ISO Survey e as informações contidas nesta base de dados; 

• Levantar os países onde há crescimento e declínio na emissão da ISO9001; 

• Reconhecer alguma característica comum a todos os países onde há declínio 

na emissão dos certificados ISO9001; 

• Explorar a evolução de outras certificações nestes países, bem como explorar 

a emissão dos certificados ISO9001 por segmento da economia. 

3. Metodologia  

 Este de trabalho de iniciação científica se caracteriza por ser uma pesquisa 

de natureza aplicada, com objetivos exploratórios, executada por meio da pesquisa 

documental na base de dados ISO Survey. 

4.  Desenvolvimento 

 Esta iniciação científica será desenvolvida da seguinte forma: 
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1. Estudo da bibliografia pertinente e da norma ISO9001. 

2. Estudo da Base de Dados ISO Survey a fim de reconhecer todas as 

dimensões desta pesquisa e fatores de estratificação; 

3. Levantamento dos países com declínio na emissão de certificados ISO9001. 

4. Agrupamento dos países levantados no item anterior a fim de reconhecer 

alguma característica comum a estes países; 

5. Verificar se nestes países também há declínio de outros certificados. 

6. Explorar se também decréscimo na emissão de certificados ISO9001 por 

setor da economia. 

5. Resultados Preliminares 

 Os resultados preliminares deste plano de trabalho de iniciação científica 

revelam que no mundo há um crescimento na emissão de certificados ISO9001, que 

atualmente já ultrapassa a ordem de 1,1 milhão de certificados emitidos em mais de 

180 países. O Brasil também apresenta crescimento na emissão dos certificados, 

mas alguns países parecem andar na contramão deste crescimento, como EUA, 

Inglaterra e Japão. O estudo da base de dados ISO Survey está em estagio muito 

inicial e espera-se que sejam identificados outros países com declínio na emissão 

dos certificados ISO9001 e espera-se que este plano de iniciação científica encontre 

evidências para explicar este fenômeno. 
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