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Atualmente, existem várias exigências mais rigoro-
sas impostas para se comprovar a qualidade de pro-
dutos e serviços, viabilizando a inserção competitiva 
no mercado global de alguns países sem competitivi-
dade. Para isto torna-se imprescindível a existência de 
uma infraestrutura de qualidade, normalização e me-
trologia como base para a avaliação da conformidade 
e cumprimento das normas técnicas, o que fornece 
suporte à atividade produtiva do país.

A qualidade, a normalização e a metrologia for-
mam um tripé que fornece subsídios à indústria e 
ao comércio nacional para buscarem o reconheci-
mento internacional em direção ao que se denomina 
de atuação competitiva global. Uma só norma, um 
só ensaio, aceitos universalmente, ou seja, um cer-
tificado com base em norma internacional e aceito 
em qualquer lugar. Esta é a estratégia adotada pelos 
países para intensificar sua participação no comércio 
internacional. Graças aos esforços da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), que coordena acordos 
de barreiras técnicas e se beneficia de acordos de re-
conhecimento mútuo, o comércio internacional cres-
ceu de forma expressiva.

O conceito de qualidade precisa, novamente, se 
incorporar no cotidiano da sociedade brasileira. Além 
disso, a metrologia e a normalização são atividades 
que provêm base técnica para os sistemas de garantia 
da qualidade. A lógica que orienta esse processo é a 
seguinte: se o que importa nas transações comerciais 
é a qualidade de produtos e serviços, há para isso o 
aparato de avaliação e certificação da conformidade, 
operando com respaldo nos laboratórios de ensaios. 
Essa estrutura fundamenta-se em normas técnicas e 
regulamentos técnicos que, por sua vez, fundamen-
tam-se na metrologia.

Para se ter uma ideia do alcance de decisões to-
madas nessas áreas, basta imaginar que a exigência 

de um aumento na exatidão (diminuição do nível de 
incerteza) das medições por parte de um país com-
prador (ditadas por razões técnicas ou mesmo polí-
ticas) pode alijar um país fornecedor da competição 
por mercados. Essa mesma lógica pode alijar do mer-
cado empresa e organizações que não conseguem 
atualizar suas melhores capacidades de medição 
quando da implantação de novas técnicas de medi-
ção resultantes da introdução de padrões metrológi-
cos de melhor exatidão.

Por isso, foi feita essa II Pesquisa ABQ/Target. Utili-
zando a ferramenta de pesquisa SurveyMonkey, o link 
da pesquisa foi disponibilizado para o mundo técnico 
de diversas maneiras. O perfil dos respondentes cor-
respondeu a 66% de pessoas de empresas industriais,
o  que  corresponde  a  considerável  fatia  do  PIB.  Ao 
se obter 1.168 respostas, o nível de disponibilizar o 
link diminuiu e as respostas e seus resultados se esta-
bilizaram. Assim, obteve-se mais de 30.000 respostas,
o que é bastante participativo no mundo técnico.

EXPEDIENTE
Texto final e edição: Hayrton Rodrigues do Prado Filho – haytonprado@gmail.com
Diagramação: Adilson Barbosa - didionet@didionet.com.br
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Qual o nível de empenho das empresas brasileiras, 
em geral, em oferecer produtos e serviços de 
qualidade?

O Brasil ainda está muito longe dos países compe-
titivos, pois o nível médio e baixo atingiu mais de 80%.

Como você percebe a qualidade dos produtos e 
serviços das empresas privadas brasileiras?

Nessa resposta, a percepção dos participantes pa-
rece se equivaler.

Por que os brasileiros acham que os produtos dos 
países do Primeiro Mundo são melhores do que os 
nacionais? (assinale todas as opções aplicáveis)

A inovação e o custo/benefício parecem ser a per-
cepção mais apontada pelos respondentes. Hoje, a 
inovação é mais que uma vantagem competitiva – ela 
é uma das principais alavancas do crescimento e do 
valor das empresas. Muitos gestores acreditam que a 
inovação é essencial para atingir os objetivos estraté-
gicos, mas que poucos estão satisfeitos com seu de-
sempenho atual.

Como você percebe a qualidade dos serviços 
públicos no Brasil na área da saúde?

Como no ano passado, a gestão pública em todas 
as áreas atinge níveis horríveis, e o Estado precisa ur-
gentemente fazer a diminuição do Custo Brasil, sim-
plificação do sistema tributário, redução dos spreads 
e juros escorchantes que são cobrados das empresas 
e a melhoria da infraestrutura brasileira, com o des-
travamento das concessões públicas, etc. Somente as-
sim poder-se-á ver um pouco de luz no final do túnel.
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Como você percebe a qualidade dos serviços 
públicos no Brasil na área da educação?

Como você percebe a qualidade dos serviços 
públicos no Brasil, em geral, afora os setores 
acima mencionados?

Como você percebe a qualidade dos serviços 
públicos no Brasil na área da segurança pública?

A percepção das pessoas sobre os serviços públi-
cos na área de educação, segurança pública e outros 
setores é muito ruim. Depois de mais de 516 anos de 
formação do Estado, a gestão pública no Brasil ainda 
deixa muito a desejar. A qualidade do serviço públi-
co ainda é péssima. Será que um dos problemas não 
está enraizado na estabilidade dos servidores públi-
cos? Se o país precisa dar um salto de qualidade na 
prestação dos serviços públicos, pode-se comparar 
este tipo de serviço em países mais desenvolvidos 
onde não existe a instituição deletéria da estabilida-
de do funcionário público. E a qualidade da presta-
ção do serviço público nestes países é muito melhor 
que a que existe no Brasil. A eficiência e a eficácia 
das políticas públicas não serão atingidas com uma 
concepção equivocada do corporativismo do servi-
dor público viciado amparado pela estabilidade que 
o protege da penalização pela incompetência, des-
caso e desídia. Os órgãos e os servidores públicos 
devem ser estimulados, por meio de mecanismos de 
recompensa e reconhecimento, a buscar princípios, 
modelos e posturas que efetivamente agreguem va-
lor, em termos da prestação dos serviços à popula-
ção. Atender melhor ao cidadão, ampliar os serviços 
e a população servida, reduzir custos e aumentar a 
produtividade são, portanto, objetivos que não po-
dem deixar de ser premiados.
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Para você o que é prioritário para melhorar a qualidade dos produtos e serviços no Brasil, em se tratando 
de empresas privadas? Indique, em ordem, as prioridades.

Capacitação dos empregados, ouvir o cliente, sis-
tema de gestão da qualidade e ética foram os itens 
prioritários. Esses temas estão relacionados com 
a melhoria contínua das empresas que deve ser o 
conjunto de atividades planejadas através das quais 
todas as partes da organização objetivam aumen-
tar a satisfação do cliente, tanto para os clientes 
internos quanto externos. É preciso melhorar se a 
empresa quiser manter a sua parcela de mercado. 
Requer a concentração de todos, mas especialmen-
te a dos altos gestores que têm o poder de planejar 
as melhorias sistemáticas exigidas. Um comentário 
de um participante: “uma questão importantíssima 
a ser vinculado ao processo de fabricação e pres-
tação de serviço por uma organização é a questão 
da saúde e segurança de seus empregados. São 
questões que bem destinadas trarão benefícios que 
contribuirão para a qualidade do produto acabado 
e serviços prestados. Portanto, iniciativas e conside-
rações como estas colocadas são na realidade inves-
timentos que trarão resultados imediatos, quando 
colocados na lista de requisitos para o sucesso de 
qualquer empreendimento. Por isso a coloco como 
uma prioridade importante.”

Opções de resposta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total Respostas

Ouvir o cliente 18,89% 11,53% 9,81% 9,72% 8,54% 6,45% 6,90% 4,90% 5,36% 5,18% 4,45% 3,54% 3,00% 1,73% 1.101 9,66

Capacitação dos empregados 8,04% 13,61% 14,34% 13,52% 9,95% 7,76% 6,94% 6,76% 4,57% 4,84% 3,93% 2,10% 2,47% 1,19% 1.095 9,62

Sistema de gestão da qualidade 10,27% 11,27% 11,46% 8,98% 10,54% 9,62% 8,43% 6,69% 4,22% 4,86% 4,12% 4,22% 3,57% 1,74% 1.091 9,21

Ética 20,73% 9,27% 8,81% 6,24% 5,69% 8,44% 5,14% 5,96% 6,06% 6,15% 5,87% 5,32% 4,22% 2,11% 1.090 9,18

Projeto e/ou engenharia melhores 6,35% 7,92% 8,20% 7,18% 9,30% 7,73% 8,38% 7,09% 7,55% 7,18% 7,37% 7,92% 5,99% 1,84% 1.086 7,97

Inovação 4,95% 8,07% 7,52% 7,15% 8,62% 9,44% 8,52% 7,79% 8,25% 7,88% 7,24% 6,05% 6,42% 2,11% 1.091 7,88

Motivação/reconhecimento dos empregados 4,36% 5,94% 7,61% 9,46% 8,72% 8,91% 8,16% 9,09% 7,88% 8,16% 7,05% 7,05% 5,94% 1,67% 1.078 7,81

O papel da liderança/governança da orga-
nização

9,13% 9,04% 6,09% 5,72% 5,54% 7,01% 6,37% 7,10% 8,58% 8,03% 8,76% 9,78% 6,73% 2,12% 1.084 7,72

Seleção e qualificação de fornecedores 1,85% 5,36% 4,25% 7,20% 9,70% 7,66% 12,00% 11,17% 9,88% 8,13% 7,57% 6,93% 7,20% 1,11% 1.083 7,32

Gestão participativa 3,36% 4,76% 6,44% 7,00% 6,82% 7,38% 6,16% 7,75% 8,40% 9,71% 10,74% 10,08% 9,52% 1,87% 1.071 6,94

Ênfase em saúde e segurança do produto/
serviço

3,57% 3,95% 5,74% 6,02% 5,83% 5,93% 7,43% 9,50% 9,13% 11,38% 10,35% 9,78% 9,03% 2,35% 1.063 6,77

O uso de mais normas técnicas 2,70% 5,59% 5,96% 6,90% 5,41% 6,43% 7,08% 7,46% 7,92% 8,29% 7,27% 10,16% 14,73% 4,10% 1.073 6,61

Serviços de apoio/assistência 2,04% 4,26% 4,45% 5,10% 5,56% 6,77% 7,78% 7,97% 10,29% 9,55% 11,49% 11,86% 11,12% 1,76% 1.079 6,43

Outros. Especificar no campo da questão 9 5,98% 1,57% 1,00% 1,14% 1,99% 1,57% 1,14% 0,71% 1,57% 1,14% 1,71% 3,28% 4,13% 73,08% 702 2,9
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Ética, menor interferência política nos cargos, fo-
car de fato as necessidades do contribuinte/cliente 
daquele serviço e gestão profissional dos dirigentes 
parecem ser os recados para a melhoria da gestão pú-
blica. Os desafios são imensos, aliados à vontade po-
lítica, liderança, honestidade de propósitos e amplo 
esclarecimento da população para, no médio prazo, 
se obter melhores resultados.

Para você o que é prioritário para melhorar a qualidade dos serviços públicos no Brasil? Indique, em 
ordem, as prioridades.

Opções de resposta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Respostas

Ética 384 141 97 75 64 66 59 64 45 45 34 3,84

Menor interferência política nos cargos 162 191 140 106 81 78 73 55 71 78 38 4,71

Focar de fato as necessidades do contribuinte/cliente daquele serviço 111 139 132 112 132 104 94 90 66 68 8 4,98

Gestão profissional dos dirigentes 99 134 139 142 109 105 89 93 72 74 11 5,06

Maior qualificação dos servidores 45 101 129 116 159 148 120 101 76 50 12 5,44

Implementar programas de melhoria da qualidade de forma continua 
e permanente

70 90 95 138 145 124 138 114 79 51 17 5,51

Formação técnica e de gestão continuada nos servidores de carreira 40 96 118 136 136 147 130 111 95 43 13 5,56

Reconhecimento com base na meritocracia 33 60 105 81 88 106 106 140 172 118 30 6,53

Definição de remuneração a metas de desempenho 32 57 72 99 87 79 137 178 190 92 16 6,60

Melhor remuneração 39 57 39 57 49 82 87 79 126 308 109 7,64

Outros. Especificar no campo da questão 11 57 11 11 4 5 6 11 15 14 65 446 9,41
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Quais os fatores que influenciam para que o país tenha pouca competitividade no cenário mundial? 
Indique, em ordem, as prioridades.

Opções de resposta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Respostas

Impostos e juros elevados 284 179 134 121 83 73 46 46 31 38 25 3,78

Falta de investimento em educação 280 129 129 112 107 77 63 47 51 38 26 4,07

Gastos excessivos do governo 158 179 124 106 111 90 63 69 63 42 31 4,56

Falta de investimento em infraestrutura 48 156 168 155 141 116 82 66 61 44 12 4,87

Falta de uma política governamental de estímulo à competitividade 86 104 144 145 112 118 106 83 76 55 16 5,16

Falta de inovação 45 66 104 113 117 140 139 121 91 81 18 5,93

Custos incidentes sobre o salário dos empregados 25 78 87 106 111 125 132 110 125 97 17 6,18

Muita ênfase em produtos primários/commodities 39 66 71 78 94 105 132 159 125 135 19 6,53

Câmbio supervalorizado 22 55 56 62 77 81 126 151 164 186 33 7,12

Normalização insuficiente por parte do foro nacional de normalização 
brasileiro

15 44 38 36 67 88 115 136 194 233 42 7,59

Outros. Especificar no campo da questão 14 52 7 9 8 13 7 10 7 20 35 450 9,45

Falta de investimento em educação, gastos excessi-
vos do governo, falta de investimento em infraestrutu-
ra e falta de uma política governamental de estímulo à 
competitividade: essas são as mazelas a serem venci-
das no país. Em resumo: o Brasil está entre os 30 países 
de maior carga tributária do mundo, mas continua ofe-
recendo os piores serviços à população em termos de 
saúde, educação, transporte, segurança, saneamento, 
pavimentação das estradas e outros. “O gasto público 
no país é elevadíssimo, se diminuir o gasto público dos 
governos municipal, estadual e federal em pelo menos 
pela metade, teremos um maior investimento em polí-
ticas publicas, em infraestrutura, educação, ou seja, de 
fato teremos condições para investir no que realmente 
é necessário que o país seja mais competitivo no cená-
rio mundial”, comentário de um participante.



II PESQUISA SOBRE QUALIDADE, NORMALIZAÇÃO E METROLOGIA

8

Que fatores, na sua percepção, podem aumentar a competitividade brasileira? Indique, em ordem, as 
prioridades.

Opções de resposta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Respostas

Aumento dos investimentos 
governamentais em educação

22,68% 14,23% 12,43% 11,01% 9,01% 6,55% 7,50% 5,69% 4,65% 4,46% 1,80% 1.054 7,79

Diminuição da carga tributária 
e dos impostos sobre salários

25,85% 12,50% 9,28% 9,28% 8,24% 7,48% 7,01% 6,82% 5,21% 4,92% 3,41% 1.056 7,61

Aumento dos investimentos 
governamentais em Pesquisa, 
Desenvolvimento & Inovação

7,76% 15,33% 14,38% 12,30% 10,69% 11,92% 8,89% 7,38% 5,87% 3,69% 1,80% 1.057 7,14

Aumento dos investimentos 
das empresas em Pesquisa, 
Desenvolvimento & Inovação

9,20% 12,24% 14,42% 11,57% 12,52% 10,53% 10,34% 7,59% 5,98% 4,65% 0,95% 1.054 7,07

Aumento dos investimentos 
das empresas em capacitação

5,34% 10,20% 10,39% 13,35% 15,82% 13,25% 11,82% 8,67% 5,62% 4,96% 0,57% 1.049 6,72

Definição e manutenção de 
políticas claras de estimulo 
à competitividade brasileira, 
por parte do governo

9,20% 10,06% 10,44% 11,30% 9,29% 12,74% 11,40% 9,77% 7,66% 6,90% 1,25% 1.044 6,62

Investimento coerente por 
parte do governo nos setores 
que tenham potencial com-
petitivo

6,18% 9,37% 10,14% 11,01% 12,17% 13,14% 10,72% 9,95% 10,24% 5,80% 1,26% 1.035 6,42

Aumento da produtividade da 
indústria

4,93% 7,44% 7,54% 9,28% 8,50% 8,99% 11,30% 14,11% 14,01% 11,69% 2,22% 1.035 5,65

Investimentos e mudanças 
no processo de normalização 
no Brasil

3,07% 4,95% 6,04% 5,64% 7,03% 8,02% 10,30% 14,36% 18,71% 19,21% 2,67% 1.010 4,86

Aumento no número de 
patentes (residentes)

1,78% 4,56% 5,65% 5,35% 5,25% 5,45% 7,83% 13,78% 18,14% 27,55% 4,66% 1.009 4,37

Outros. Especificar no campo 
da questão 16

7,99% 2,55% 1,36% 0,51% 1,53% 0,51% 1,19% 1,19% 2,38% 4,59% 76,19% 588 2,47

Investimento maciço em educação e diminuição 
da carga tributária: temas recorrentes no país. É preci-
so mudar a maneira como a educação é pensada, pois 
ela, muito além de apenas transferir conhecimentos, 
tem a responsabilidade de fomentar os tipos certos 
de habilidades, atitudes e comportamentos que leva-
rão ao crescimento sustentável e inclusivo. Diminuir o 
tamanho do Estado brasileiro é outra forma de mudar 
o destino da Nação.
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Você entende ser a utilização da tecnologia da 
informação um diferencial estratégico e gerador 
de vantagem competitiva para os produtos e 
serviços brasileiros?

As respostas parecem ter uma lógica bastante co-
erente. A tecnologia da informação participa do dia a 
dia das organizações, muitas vezes como uma arma 
eficiente de gestão da informação e de apoio às deci-
sões, gerando um diferencial competitivo no mercado, 
e muitas vezes como uma ferramenta que afeta inte-
resses, valores e rotinas há muito tempo centralizados 
em pessoas. A competitividade e a sobrevivência das 
organizações dependem cada vez mais de sua capaci-
dade de perceber as mudanças e antecipar-se às novas 
demandas, realinhando os investimentos em compe-
tências, tecnologias, produtos, serviços e mercados.

Você acha que se o Inmetro e a ABNT 
deixassem mais claro que a observância das 
normas técnicas brasileiras é obrigatória, 
independentemente de certificações 
compulsórias, aumentaria o PIB brasileiro?

Como você percebe o nível da formação da mão de 
obra brasileira em relação às reais necessidades 
das organizações?

As respostas parecem indicar que a mão de obra 
nacional é regular, o que não é bom. A escassez de 
mão de obra qualificada prejudica a competitividade, 
uma vez que, devido à falta de qualificação, a busca 
de eficiência e a redução de desperdício acabam sen-
do as atividades mais prejudicadas nas empresas, o 
que resulta em potenciais problemas de qualidade, 
custos mais elevados e lucros menores.
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Na sua organização existe alguma seção ou pessoa 
responsável pelo acesso, compra, atualização, 
guarda e disponibilização de normas brasileiras, 
internacionais e estrangeiras?

Parece pela igualdade das respostas não haver 
ainda no Brasil uma cultura pela normalização. As 
normas técnicas existem na sociedade moderna, mar-
cada pela impessoalidade, para garantir segurança, 
qualidade e alcance da finalidade de cada coisa. Não 
há sentido jurídico em norma sem poder de coerção. 
Norma tem a ver com civilidade e progresso; trata-
mento igualitário. Garantir significa prevenir; significa 
preservar. O descumprimento da norma implica em: 
sanção; punição; perda; e gravame. As consequências 
do descumprimento vão desde indenização, no códi-
go civil, até processo por homicídio culposo ou dolo-
so. Quando se descumpre uma norma, assume-se, 
de imediato, um risco. Isso significa dizer que o risco 
foi assumido, ou seja, significa que se está consciente 
do resultado lesivo. A consciência do resultado lesivo 
implica uma conduta criminosa, passível de punição 
pelo código penal. Todos os brasileiros precisam en-
tender que os acidentes de consumo, desde que os 
produtos ou serviços não cumpram os princípios de 
fabricação de acordo com uma norma técnica, são de 
responsabilidade dos produtores, bastando o consu-
midor acionar os órgãos de defesa do consumidor ou 
diretamente o Ministério Público.

Se respondeu sim à questão anterior, o uso 
da tecnologia da informação relacionado aos 
objetivos estratégicos permite: (assinale as opções 
aplicáveis)

Opções de resposta Respostas

Elevar significativamente o nível de 
informação sobre clientes e mercado

74,9%

Reduzir custos 68,7%

Qualificar a tomada de decisão 67,2%

Criar diferenciação no mercado 62,8%

Criar novos negócios 57,3%

Qualificar os controles como apoio à 
governança corporativa

53,4%
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Como você e os empresários de seu setor 
entendem as finalidades das normas? (assinale 
todas as opções aplicáveis)

Opções de resposta Respostas

Como especificações a serem atendidas 77,4%

Como fonte de informação 63,8%

Como prevenção contra problemas 
decorrentes de responsabilidade civil

56,7%

Como facilitador da atividade econô-
mica (interconectividade e padroni-
zação)

52,8%

Como insumo para inovação tecnológica 34,4%

Limitado o seu uso pelo seu alto pre-
ço de aquisição

21,2%

Como barreira à concorrência 15,3%

Como um mal necessário/ aumento 
da burocratização

11,7%

As opções das principais respostas foram bastante 
coerentes: como especificações a serem atendidas, 
como fonte de informação e como prevenção con-

tra problemas decorrentes de responsabilidade civil. 
Vale, então, uma observação. Quanto à observância 
das normas técnicas, o Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor, lei de caráter geral e nacional, editado 
com fundamento no artigo 5º, inciso XXXII, da Consti-
tuição brasileira, aprovado pela Lei nº 8.078, de 11-9-
1990, ao disciplinar as vedações aos fornecedores de 
produtos ou serviços com o intuito de coibir práticas 
abusivas estabelece em seu artigo 39, VIII: É vedado 
ao fornecedor de produtos ou serviços: VIII – colocar, 
no mercado de consumo, qualquer produto ou ser-
viço em desacordo com as Normas expedidas pelos 
órgãos oficiais competentes ou, se Normas específi-
cas não existirem, pela Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas ou entidade credenciada pelo Conselho 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial (Conmetro).

Qual a importância da norma técnica dentro de sua 
organização e como você classifica seus benefícios?

Mais de 70% dos respondentes acham imprescin-
dível, alto e muito alto o uso das normas técnicas. 
Pode ser que falte ainda no país uma popularização 
maior da norma técnica, ou seja, transformá-la em 
um produto de consumo. Acreditar na qualidade 
dos produtos ou serviços é provavelmente uma das 
razões chave da existência de consumidores para 
esses produtos ou serviços. Quando o consumidor 
descobre que a empresa utiliza normas há o aumen-
to da confiança em seus produtos ou serviços. Além 
do que a utilização de certas normas agrega valor à 
imagem corporativa.
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Você e/ou sua organização participam de alguma 
entidade de normalização nacional, regional ou 
internacional?

As respostas indicam: tem que haver uma maior 
divulgação da participação da sociedade nas enti-
dades de normalização. As normas técnicas existem 
para estabelecer requisitos técnicos a serem atendi-
dos por um produto, processo ou serviço. São estabe-
lecidas por consenso e aprovadas por um organismo 
reconhecido que visa à otimização de benefícios para 
as empresas e para a comunidade.

Sua organização participou da elaboração/votação 
de alguma norma nos últimos cinco anos?

O NÃO ganhou de lavada, o que é um problema 
de calamidade nacional. O processo de normaliza-
ção visa à consecução de normas com clareza irre-

preensível e que assegurem que o sistema fará cer-
to, logo da primeira vez, sem erros, cumprindo os 
requisitos e padrões estabelecidos. Esse processo 
contribui para que a tarefa de pessoas e máquinas 
envolvidas na produção seja simplificada e facilita-
da, resultando produtos e serviços competitivos e 
de qualidade garantida. Tudo isso com o propósito 
de satisfazer as expectativas de demanda do merca-
do consumidor e as demandas ambientais impostas 
pela sociedade.

Você conhece os comitês técnicos (CBs, CEEs ou 
ONSs) da ABNT, encarregados das normas de seu 
interesse ou do interesse do seu setor?

Parece haver um empate em conhecimento e 
desconhecimento. O ideal seria aumentar as infor-
mações sobre esses comitês. O incremento da com-
petitividade é um fator decisivo para a maior inser-
ção das indústrias, em mercados externos cada vez 
mais competitivos. Neste cenário, a normalização e 
a utilização de normas técnicas são, reconhecida-
mente, fatores relevantes para o incremento e para 
a promoção da competitividade das indústrias tan-
to no mercado interno quanto no potencial merca-
do externo. A normalização serve como reguladora 
do mercado pois proporciona a concorrência justa, 
estimula a melhoria continua da qualidade, pode 
dificultar a entrada de produtos que não atende aos 
requisitos, agrega a credibilidade e valor da mar-
ca dos que seguem as normas. Da mesma forma, 
é reconhecido que as indústrias têm dificuldade 
de identificar e entender como as normas técnicas 
afetam as suas atividades. Isso parece valer para as 
próximas respostas.
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Você sabe como se participa dos CBs, CEEs ou ONSs?

Você sabe quais são as normas de seu interesse 
que estão sendo desenvolvidas na ABNT, ISO ou 
outro foro de normalização, neste momento?

Há, no seu negócio, normas estrangeiras que, no 
uso diário, convivem com similares brasileiras ou 
não existem no Brasil?

Sua empresa utiliza ou já utilizou serviços para 
melhorar a uso de normas técnicas? Como você 
os avalia?

Quais foram esses serviços usados? (assinale 
todas as aplicáveis)

Opções de resposta Respostas

Acesso digital e pesquisa via internet 49,0%

Treinamento (cursos, seminários, pa-
lestras, etc.)

46,8%

Atualização (substituição de norma 
obsoleta pela nova)

38,1%

Compra de normas, em papel 35,3%

Publicações impressas ou na internet 30,6%

Nunca utilizei nenhum 18,8%
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Do ponto de vista de informação e comunicação 
com seus públicos e a disseminação das 
normas, onde poderia ser melhorado o sistema 
brasileiro de normalização? (assinalar todas as 
opções aplicáveis)

Opções de resposta Respostas

Relação com as universidades e esco-
las técnicas

66,60%

Relação com as empresas 65,90%

Preços mais baixos 59,90%

Relação com a sociedade em geral 59,60%

Relação com organismos internacinais 
e estrangeiros similares

39,80%

Relação com seus comitês setoriais 31,80%

Relação com o governo 30,60%

Mudanças estruturais no foro brasilei-
ro de normalização

27,20%

Relação com os sindicatos 19,90%

Não sei opinar 5,60%

De acordo com as respostas, o organismo de norma-
lização brasileiro precisa, de forma urgente, se aproximar 
da sociedade, melhorando a sua relação com as empre-
sas, com as universidades e escolas técnicas. E tornar a 
norma técnica um produto de consumo, oferecendo pre-
ços mais baixos. Um diagnóstico importante para o Esta-
do interferir e aumentar as iniciativas de normalização, 
em nível regional e internacional, pois eles afetam os ne-

gócios, o que é cada vez mais comum devido à crescente 
integração comercial. Este problema pode resultar em 
penalidades severas por não cumprimento de normas 
como: advertência; multa; interdição de lotes de produ-
tos; apreensão de lotes de produtos; e inutilização de lo-
tes de produtos. Ou seja, prejuízos enormes para todos.

Como você percebe a qualidade dos serviços de 
metrologia legal do Inmetro e dos IPEMs (aferição 
de balanças, taxímetros etc.)?

Como melhorar a qualidade dos serviços de 
metrologia do Inmetro e dos IPEMs? (assinale as 
opções aplicáveis)

Opções de resposta Respostas

Criação e ampla divulgação de canais 
“Fale com o Inmetro e/ou IPEMs” 
para apresentação de elogios, críticas, 
reclamações e denúncias

69,40%

Redução do custo dos serviços 55,30%

Redução dos prazos de atendimento 43,40%
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Como você percebe a qualidade dos serviços 
de metrologia industrial do Inmetro e da Rede 
Nacional de Calibração?

Como melhorar a qualidade dos serviços de 
metrologia industrial? (assinale as opções 
aplicáveis)

Opções de resposta Respostas

Redução do custo dos serviços 51,90%

Criação e ampla divulgação de canais 
“Fale com o Inmetro ”para apresenta-
ção de elogios, críticas, reclamações e 
denúncias

48,20%

Existência e credenciamento de 
laboratórios mais próximos à minha 
organização

46,20%

Redução dos prazos de atendimento 37,30%

Não sei informar 18,70%

As empresas e organizações que pretendem partici-
par do mercado globalizado precisam enfrentar muitos 
desafios: preços competitivos, qualidade dos produtos, 
agilidade, flexibilidade e capacidade de inovação. Para 
que estas dimensões sejam atendidas é necessário in-
vestir em qualidade, normalização e estabelecer uma 
base metrológica que transforme amostras, calibrações, 
e ensaios em informações confiáveis para o processo de 
tomada de decisão. Na área de metrologia, poucas são 
as empresas que buscam através da qualificação e cer-
tificação de instrumentos de medição, avaliar as efeti-
vas condições de uso, ou aplicar os resultados obtidos 
na forma de correção dos erros. O gerenciamento dos 
instrumentos de medição responsáveis pelo controle 
dos processos de produção é vital para o resultado do 
negócio, pois o aspecto metrológico é responsável por 
grande parte dos prejuízos causados por retrabalho. 
O processo de medição é suporte para a ciência, para 
identificação e solução de problemas, para controle da 
produção e para avaliação de produtos e serviços.

O que você acha da afirmativa “As respostas a 
esta pesquisa serão devidamente analisadas e 
poderão ser úteis para ações ou projetos da ABQ, 
de organizações, de setores de organizações e/ou 
de órgãos governamentais”?

Comentário de um respondente: “A normalização 
deve ser apoio às estratégias de desenvolvimento do 
país. E isso somente ocorrerá com a total integração 
dos atores: empresas, academia, setor público, setor 
privado e com isso a definição estratégica de todas as 
demandas que surgirem desta integração. Precisamos 
de uma estratégia de inovação tecnológica como for-
ma de garantir esta integração. Precisamos inverter a 
lógica do mercado, as demandas não devem ser go-
vernamentais, devem ser da sociedade.”
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