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A preocupação com a qualidade de bens e serviços 
não é recente. Os consumidores, mesmo na fase da 
produção artesã, sempre tiveram o cuidado de ins-
pecionar os objetos das relações escambo. Essa pre-
ocupação caracterizou a primeira fase da gestão da 
qualidade. Da inspeção do produto acabado à gestão 
de processos - que tem como finalidade de atender 
os requisitos do cliente – decorreu alguns séculos de 
história. Seu conhecimento é de fundamental impor-
tância para a compreensão do estado da arte em qua-
lidade, no Brasil e no mundo.

A qualidade e a competitividade dependem direta-
mente da normalização técnica e da metrologia. Não 
há qualidade se não houver especificação dos insu-
mos, do produto final, das metodologias de produção 
e de medição dos seus atributos chave. A elevação 
do nível global de competitividade da produção está 
entre as prioridades das lideranças mundiais emer-
gentes o que implica no fortalecimento da tecnologia 
industrial básica desses países, sendo, portanto, in-
questionável o papel central das atividades relaciona-
das à metrologia, normalização e qualidade.

A melhoria da competitividade da indústria bra-
sileira vai além dos planos para conter a valorização 
do real ou proteger os produtos brasileiros. O grande 
desafio é a modificação de fatores estruturais, como 
a redução do Custo Brasil, expressão que sintetiza 
as ineficiências do país. Entre eles estão a excessi-
va burocracia, a complexidade do sistema tributário 
e o alto custo da mão de obra, que é resultado dos 
pesados encargos trabalhistas. Como consequência, 

o país tem, por exemplo, um dos maiores custos de 
energia do planeta. Isso para não falar dos problemas 
causados pelos gargalos de infraestrutura. Esses são 
os fatores que estrangulam a competitividade do país, 
além de uma corrupção endêmica que se espalha por 
todos os setores da sociedade.

Utilizando a ferramenta de pesquisa Survey-
Monkey, o link da pesquisa foi disponibilizado para 
o mundo técnico de diversas maneiras. O perfil dos 
respondentes correspondeu a 71% de pessoas de em-
presas industriais, o que corresponde a 95% do PIB 
industrial do país. Ao se obter 781 respostas, o nível 
de disponibilizar o link diminuiu e as respostas e seus 
resultados se estabilizaram. Assim, obteve-se mais de 
17.000 respostas, o que há de convier é bastante par-
ticipativo no mundo técnico.

Pesquisa revela problemas muito sérios 
em relação à qualidade, competitividade e 

normalização no Brasil
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Qual o nível de empenho das empresas 
brasileiras em geral em oferecer produtos e 
serviços de qualidade?

22,08% 172

59,31% 462

16,94% 132

1,67% 13

Q1 Qual o nível de empenho das empresas
brasileiras em geral em oferecer produtos e

serviços de qualidade?
Respondidas: 779 Ignoradas: 2

Total 779
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I Pesquisa Sobre Qualidade, Competitividade e Normalização ABQ/TARGET

Opções de resposta Respostas

Baixo 22,08%

Médio 59,31%

Alto 16,94%

Muito Alto 1,67%

Mais de 80% dos participantes acham o nível de em-
penho das empresas brasileiras baixo ou médio em ofe-
recer produtos e serviços de qualidade. Isso pode estar 
relacionado à carga tributária brasileira que não é apenas 
alta. É complexa, estendendo-se por toda a cadeia eco-
nômica. Os impostos, as taxas e as contribuições tam-
bém alcançam a produção, o investimento, o trabalho, a 
importação, a exportação, a renda e a propriedade.

O que acha da qualidade dos produtos e 
serviços das empresas privadas brasileiras?

1,54% 12

6,66% 52

38,03% 297

43,79% 342

9,60% 75

0,38% 3

Q2 O que acha da qualidade dos produtos e
serviços das empresas privadas

brasileiras?
Respondidas: 781 Ignoradas: 0

Total 781

Péssima

Ruim

Regular

Boa

Muito boa

Excelente
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Opções de resposta Respostas

Péssima 1,54%

Ruim 6,66%

Regular 38,03%

Boa 43,79%

Muito boa 9,60%

Excelente 0,38%

Mais de 80% consideram os produtos e servi-
ços brasileiros de qualidade regular ou boa. Ou 
seja, a exagerada tributação nos produtos impor-
tados não está mais deixando ele com seu preço 
final próximo ao produzido localmente. A utiliza-
ção de produtos, ditos anteriormente como de 
qualidade mais baixa, está se comprovando ou 
ao contrário são os fabricantes que tiveram de 
produzir um diferencial de qualidade para po-
derem competir mundialmente e concentraram 
sua produção em países de baixa complexidade 
e carga tributária.

Hoje, tem-se uma indústria com dificuldade em 
colocar produtos duráveis de alta qualidade a preço 
competitivo. Esta é a realidade, por mais que se quei-
ra negar. Há um dilema: como ser um país que produ-
za qualidade a um preço competitivo? O governo po-
derá desmantelar a indústria abusiva da burocracia 
e resolver simplificar o perverso e incompreensível 
sistema tributário?

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

68,12% 530

45,63% 355

52,96% 412

8,87% 69

Q3 Por que os brasileiros acham que os
produtos dos países do Primeiro Mundo

são melhores do que os nacionais?
(assinale todas as aplicáveis)

Respondidas: 778 Ignoradas: 3

Total de respondentes: 778
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durabilidade...

Causam menos
problemas...

Não precisam
de manutenção
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Opções de resposta Respostas

Trazem mais inovações 68,12%

Têm durabilidade maior 45,63%

Causam menos problemas durante 
o uso

52,96%

Não precisam de manutenção 8,87%

Essa questão é muito elucidativa e será comple-
mentada por outra pergunta. A maioria dos respon-
dentes optou por três sugestões: trazem mais ino-
vações; têm durabilidade maior; e causam menos 
problemas durante o seu uso.

O que acha da qualidade dos serviços públicos 
no Brasil?

34,66% 270

34,27% 267

26,06% 203

4,36% 34

0,51% 4

0,13% 1

Q4 O que acha da qualidade dos serviços
públicos no Brasil?

Respondidas: 779 Ignoradas: 2

Total 779
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Opções de resposta Respostas

Péssima 34,66%

Ruim 34,27%

Regular 26,06%

Boa 4,36%

Muito boa 0,51%

Excelente 0,13%

Mais de 94% dos participantes consideram a qua-
lidade dos serviços públicos péssima, ruim ou regular, 
ou seja, parece ser unanimidade de que isso está en-
raizado no poder público do Brasil. Quando se fala em 
produtividade e eficiência, deve-se considerar a avalia-
ção e a fiscalização incansável dos servidores públicos 
como fundamentais para se garantir uma prestação de 

serviço digna para a toda a população. Por exemplo, no 
caso específico das universidades públicas federais, é 
essencial avaliar os professores, pesquisadores (que re-
cebem bolsas de pesquisa de instituições de financia-
mento) e servidores técnico-administrativos, para ex-
tinguir figuras como a do barnabé, aquele funcionário 
que passa o horário de expediente fumando, tomando 
cafezinho, em conversas de corredor, ou navegando 
nas redes sociais e sites e entretenimento, em vez de 
executar o trabalho devido.

Apesar de ainda existir hoje em dia (em empresas 
públicas e também privadas), tal figura está longe se 
ser a regra no funcionalismo público. Porém, há ainda 
os desvios de conduta, a má gestão e a improbidade 
administrativa que, também, são injustificáveis. A apu-
ração e investigação de denúncias, por meio de cor-
regedorias, controladorias, tanto interna quanto por 
parte dos respectivos órgãos governamentais, deve-
riam ser implacáveis e não podem ser substituídas por 
argumentos tais como a tradição e a excelência de ins-
tituições públicas ou as declaradas de utilidade pública 
(organizações não governamental – ONG) autoprocla-
madas inatacáveis. Importante: não se deve aplicar às 
instituições públicas a mesma lógica das empresas pri-
vadas. A diferença elementar entre elas é que, enquan-
to estas atendem clientes, aquelas prestam serviços 
ao cidadão. O cliente reivindica seus direitos enquanto 
consumidor de um determinado produto e paga por 
este bem ou serviço. Já o cidadão tem o direito legal, 
constitucionalmente garantido, de receber um servi-
ço público, gratuito e de qualidade, tal como garante 
a Constituição brasileira, independentemente de sua 
cor, sexo, origem ou classe social. Um participante fez 
um comentário bastante especial: “a cultura que existe 
em geral é de que o serviço público é gratuito e por 
ser assim o servidor trata seu cliente como se estivesse 
prestando um favor, e o público pensa ter que aceitar 
(ou às vezes é obrigado) esta condição péssima de tra-
tamento por precisar do mesmo, sob pena de ser mais 
mal atendido ainda e ser prejudicado. Mas, o serviço 
público não é gratuito, principalmente agora está nos 
custando muito caro e está longe de ser um favor pres-
tado ou recebido. Isso precisa mudar. E é meu ponto 
de vista senhores, trabalho com pessoas há 22 anos na 
região sul do país e já residi em outras regiões e as re-
clamações são desta ordem por onde passei.”
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Na sua opinião, o que é prioritário para 
melhorar a qualidade dos produtos e serviços 
no Brasil? (assinale 1, 2 ou 3 respostas)

57,46% 447

45,89% 357

39,72% 309

38,43% 299

27,63% 215

26,99% 210

Q5 Na sua opinião, o que é prioritário para
melhorar a qualidade dos produtos e
serviços no Brasil? (assinale 1, 2 ou 3

respostas)
Respondidas: 778 Ignoradas: 3
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Opções de resposta Respostas

Capacitação dos empregados/ servi-
dores

57,46%

Sistema de gestão da qualidade 45,89%

Ética 39,72%

Ouvir o cliente/cidadão 38,43%

O papel da liderança/governança da 
organização

27,63%

Projeto e/ou engenharia melhores 26,99%

As opções de respostas mais marcadas foram: ca-
pacitação dos empregados/ servidores, sistema de 
gestão da qualidade, ética, ouvir o cliente/cidadão, 
o papel da liderança/governança da organização e o 
projeto e/ou engenharia melhores. Alguns comentá-
rios dos participantes:  comprometimento com a sus-
tentabilidade do negócio nas três esferas: financeira, 
social e ambiental; políticas públicas de incentivo; 
comprometimento com a qualidade e não utilizar 

esse tema apenas como estratégia de marketing e 
implantar a Qualidade como princípio da empresa/
negócio; deveria permitir mais de três itens no ques-
tionamento anterior: capacitação dos funcionários, 
ética, motivação, seleção de fornecedores e várias 
outras intervenções que poderiam ser apontadas 
para melhoria no desempenho; acredito que há uma 
série de fatores que possam contribuir para a melho-
ria de produtos e serviços, incluindo o trabalhador 
que executa e está inserido no processo de produ-
ção, ser visto como gente; pois caso não seja, pode 
e interfere diretamente no produto e serviço final, 
haja visto o caso dos professores na educação téc-
nica e demais e uma pergunta pode ser feita há ou 
não interferência direta no produto final na forma-
ção, conhecimento, mudança de atitudes, etc.; não 
existe formação de mão de obra adequada no Brasil, 
as empresas tentam seguir padrões internacionais, 
porém a mão de obra é muito deficiente, e soma-se a 
isto a falta de cultura empresarial forte, o que torna 
muito instável os objetivos e metas das empresas e 
sua competitividade; e o único objetivo da prestação 
de serviço seja público ou privado é gerar lucro ao 
máximo, não há nenhum respeito sobre a qualidade 
e treinamentos direcionados às atividades, sendo 
que o salário de um profissional é proporcional ao 
seu grau de escolaridade e não do seu conhecimen-
to e experiência, sem falar no imposto absurdo para 
mantê-lo registrado em carteira, etc.

Na verdade, muitas vezes, o problema com os 
produtos ou serviços é acessório, ou seja, não com-
promete concretamente a experiência de consumo 
dos clientes. Ainda assim, a percepção que eles têm 
é a de que o grau de utilidade do produto ou serviço 
poderia ser aprimorado. Como assim? Isso significa, 
por exemplo, que um produto ou serviço cumpre 
apenas parte dos anseios que os clientes têm. Ao se 
pensar em um restaurante ou lanchonete, por exem-
plo, com um cardápio para o dia e outro para a noi-
te, ambientação propícia para happy hours e come-
morações, mas que não oferece bebidas alcoólicas. 
Isso representa uma redução no grau de utilidade 
da marca, ou seja, pode não estar atendendo à de-
manda dos consumidores. Todas essas informações 
podem ser obtidas por meio de uma pesquisa minu-
ciosa de mercado.



I PESQUISA SOBRE QUALIDADE, COMPETITIVIDADE E NORMALIZAÇÃO

6

O que acha do nível da formação da mão de 
obra brasileira?

5,14% 40

24,16% 188

47,56% 370

20,69% 161

2,19% 17

0,26% 2

Q6 O que acha do nível da formação da mão
de obra brasileira?

Respondidas: 778 Ignoradas: 3

Total 778
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Muito boa
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Opções de resposta Respostas

Péssima 5,14%

Ruim 24,16%

Regular 47,56%

Boa 20,69%

Muito boa 2,19%

Excelente 0,26%

Mais de 80% optaram que a mão de obra brasileira 
varia de ruim, regular e boa. Para alguns especialis-
tas, a escassez de mão de obra qualificada prejudica a 
competitividade, uma vez que, segundo eles, devido 
à falta de qualificação a busca de eficiência e a redu-
ção de desperdício acabam sendo as atividades mais 
prejudicadas nas empresas, o que resulta em poten-
ciais problemas de qualidade, custos mais elevados e 
lucros menores. Outros revelam que a falta de mão de 
obra qualificada é ainda um grande obstáculo para o 
sucesso das empresas e que o déficit de profissionais 
se dá tanto no nível estratégico quanto para funções 
operacionais dentro das organizações.

No Brasil, ocorre muito desperdício na mão de obra, 
com profissionais talentosos exercendo atividades que 
não precisariam ser feitas, que não agregam valor ao 
cliente ou ao negócio. Igualmente, o direcionamento 
das pessoas erradas às atividades certas está ligado 
à alocação de profissionais com qualificações acima 

ou abaixo das necessárias para as atividades que re-
almente devem ser feitas. Elas poderiam, eventual-
mente, ser executadas pelos rotulados erroneamente 
de sem qualificação, mas que, na verdade, parte deles 
têm alguma qualificação para essas atividades.

Quais os fatores que influenciam para o país 
ter pouca competitividade no cenário mundial? 
(assinale todas as aplicáveis)

84,52% 655

82,06% 636

68,00% 527

60,77% 471

41,03% 318

20,26% 157

Q7 Quais os fatores que influenciam para o
país ter pouca competitividade no cenário

mundial? (assinale todas as aplicáveis)
Respondidas: 775 Ignoradas: 6

Total de respondentes: 775
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Opções de resposta Respostas

Falta de investimento em infraes-
trutura e em educação

84,52%

Impostos e juros altos 82,06%

Falta uma política governamental 
coerente

68,00%

Gastos excessivos do governo 60,77%

Custos incidentes sobre o salário 
dos funcionários

41,03%

Câmbio supervalorizado 20,26%

As opções de respostas mais escolhidas parecem 
lógicas e representar o que os gestores e administrado-
res pensam sobre o mercado brasileiro: falta de inves-
timento em infraestrutura e em educação, impostos e 
juros altos., falta uma política governamental coerente, 
gastos excessivos do governo, custos incidentes sobre o 
salário dos funcionários e câmbio supervalorizado.

Alguns acham que a adoção de uma política in-
dustrial de longo prazo na qual a inovação tenha des-
taque seria fundamental para garantir o desenvolvi-
mento econômico e social. Isso poderia apontar as 
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áreas estratégicas da economia brasileira e considerar 
o adensamento tecnológico da balança comercial bra-
sileira aliando os esforços em inovação do Brasil em 
ciência básica e tecnologia.

A busca por novos modelos, instrumentos e arran-
jos organizacionais é essencial para se garantir a con-
solidação do existente e a evolução para uma lideran-
ça brasileira em inovação. A capacidade de inovar é 
determinante para a competitividade das empresas e 
das nações em um mundo cada vez mais globalizado.

Avaliar e discutir, com o conjunto da sociedade, 
os caminhos da inovação na prática, seria o caminho 
mais correto. É necessário estimular, alinhar os es-
forços e criar sinergia em torno de inovações que ge-
rem riqueza e competitividade para o país, incluindo 
desde investimentos em ciência básica até o sistema 
de incubadoras, parques tecnológicos, agências de 
transferência tecnológica das universidades públicas, 
institutos de ciência e tecnologia públicos e privados, 
agência de propriedade intelectual, agências públicas 
de fomento e empresas inovadoras que, com foco no 
mercado, organizem esse conjunto de investimentos 
sob a égide de uma visão estratégica integradora para 
o desenvolvimento, a produção e a comercialização 
de novos bens e serviços para a sociedade.

Para isso, é necessário contar com a mobilização de 
diversos setores da sociedade para eliminar a corrupção 
que se instalou em todo esse processo. O investimen-
to, público ou privado, nacional ou internacional, em 
empresas que tenham competência em desenvolver e 
oferecer produtos e serviços inovadores e competitivos 
utilizando seu próprio conhecimento e experiência in-
terna, e que também saibam como buscar, recuperar e 
valorizar conhecimento acadêmico e científico transfor-
mando-o em tecnologias com retorno para a sociedade, 
é o elemento fundamental desse processo de constru-
ção de trajetórias sustentáveis para a inovação.

Além disso, um investimento maciço na educação 
da população poderá garantir a perenização desse pro-
cesso. Somente assim o país poderá participar do um 
jogo dinâmico nesse novo ambiente internacional ex-
tremamente complexo e competitivo, no qual o Brasil 
e a grande maioria de suas empresas ainda têm pouca 
penetração. A sociedade brasileira deverá encontrar 
respostas para todas essas questões se quiser algum 
protagonismo nacional nesse contexto mundial.

Comentários dos participantes:
“Conjunto complexo de fatores. Vocação cultural 
do brasileiro, o lucro em primeiro lugar ofuscando 
o ganho com o aumento da produtividade, redu-
ção dos custos, conquista garantida e expansão 
do mercado melhorado a qualidade do produto e 
apoio no pôs venda (atendimento ao cliente), tor-
nando o produto mais confiável e consequente ma-
nutenção e ampliação do mercado para o produto 
comercializado.”

“O governo ao invés de ajudar, atua contrariamen-
te, estimulando uma farra com o dinheiro público 
que é confortavelmente suportado pela crescente 
carga tributária. Por outro lado, o empresário bra-
sileiro, assim como muitos brasileiros, são mal for-
mados e focam muito mais na ostentação do que 
na educação e preparação.”

“Proteção da empresa genuinamente brasileira 
ao criar qualquer produto inédito, de modo a as-
segurar a patente e capacidade de produção no 
Brasil, evitando que a indústria seja suplantada 
por concorrentes estrangeiros. Assegurar com 
financiamentos genuinamente nacionais, a dis-
ponibilidade de pesquisas científicas visando de-
senvolvimento de nossa indústria, desde que esta 
fosse genuinamente nacional. Financiar e manter 
nossos pesquisadores de modo a evitar a evasão 
dos mesmos para países que protegem suas in-
dústrias com voracidade. Voltar aos antigos méto-
dos de ensino e pesquisa, sem abusar e atolar no 
uso exagerado de informática; retornar aos livros 
e exercícios de aprendizado tradicionais, estimu-
lando a criatividade e não a copiatividade; somos 
meros copiadores de tecnologias estrangeiras, 
as quais por vezes são desenvolvidas lá fora, por 
cientistas oriundos do 3º mundo. Com respeito ao 
último fator citado nesta questão, sou de opinião 
que benefícios em folha de pagamento não são 
valorizados como tal pelos próprios empregados, 
mas acabam sendo encarados como melhoria sa-
larial; isto posso falar pois sou empregado de em-
presa federal. Se tivéssemos excelente educação 
pública, saúde pública, transporte público urbano 
e ferrovias de cargas e de passageiros para lon-
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gas distâncias, poderíamos ter menos impactos 
em salários gerando menos custos aos emprega-
dores e melhor proveito dos salários, dentro da 
iniciativa privada.”

Quais os fatores você acha que podem 
aumentar a competitividade brasileira? 
(assinale todas as aplicáveis)

82,77% 639

80,57% 622

72,15% 557

45,21% 349

22,93% 177

Q8 Quais os fatores você acha que podem
aumentar a competitividade brasileira?

(assinale todas as aplicáveis)
Respondidas: 772 Ignoradas: 9

Total de respondentes: 772

Diminuição na
carga...

Aumentar o
gasto em...

Aumentar os
gastos em...

Aumento da
produtividad...

Aumento no
número de...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

Diminuição na carga tributária e impostos sobre salários

Aumentar o gasto em educação

Aumentar os gastos em Pesquisa & Desenvolvimento

Aumento da produtividade da indústria

Aumento no número de patentes (residentes)

Opções de resposta Respos-
tas

Diminuição na carga tributária e impos-
tos sobre salários

82,77%

Aumentar o gasto em educação 80,57%

Aumentar os gastos em Pesquisa & 
Desenvolvimento

72,15%

Aumento da produtividade da indústria 45,21%

Aumento no número de patentes (resi-
dentes)

22,93%

As opções mais escolhidas incluíram a diminuição 
na carga tributária e impostos sobre salários, aumen-
tar o gasto em educação, aumentar os gastos em Pes-
quisa & Desenvolvimento, aumento da produtividade 
da indústria e aumento no número de patentes (resi-
dentes). A melhoria da competitividade da indústria 
brasileira vai além dos planos para conter a valori-
zação do real ou proteger os produtos brasileiros. O 
grande desafio é a modificação de fatores estruturais, 
como a redução do Custo Brasil.

De qualquer forma, o país não pode fechar as por-
tas e dificultar a importação de produtos essenciais 
ao desenvolvimento econômico de seus diversos se-
tores. Ao contrário, há a necessidade de se aumentar 

a corrente de comércio com o restante do mundo. 
Por isso, o crescimento brasileiro não deve ser funda-
mentado na autossuficiência, mas, sim, na lógica de 
importar as especialidades dos países estrangeiros e 
exportar o que se tem de melhor no país. As desastro-
sas experiências de reserva de mercado da década de 
1980 falam por si só.

Alguns comentários:

“Desburocratizar, diminuir o numero de registros 
legais para diversos órgãos. O governo precisa 
ser mais inteligente na busca de informação - há 
necessidade dos órgãos trabalhar de forma inte-
grada e em uma único sistema. O estado pede in-
formação e o Federal pede a mesma informação, 
porém com modelo diferente.”

“Desburocratização de registro de patente, mais 
investimento (grande ampliação) em educação, 
tecnologia e capacitação integrada à sociedade, 
por parte do setor privado, que poderia ser utiliza-
da, posteriormente pelo próprio setor.”

“É, são tantas coisas, que acho não caberia aqui. 
Mas acho que deveria haver a redução da carga 
tributária e ela até poderia ser mais impactante 
para empresas que não possuem programas edu-
cacionais, de gestão participativa, de inclusão e 
diversidade, focados à saúde, com projetos de 
melhoria da sociedade. Quanto mais a empresa 
teria iniciativas nestas áreas, menos impostos ela 
pagaria. E como descrito acima, o governo tem 
que ajudar muito mais e, principalmente, tam-
bém ter uma governança, ser focado em resulta-
do, ter metas, objetivos estratégicos e controlá-
-los seriamente.”

A produtividade da indústria poderia melhorar de 
início somente com a efetivação dos fatores aci-
ma assinalados, porém o que mais ocorre prin-
cipalmente em indústrias de origem estrangeiras 
é a automação excessiva, com permissividade de 
nosso Estado quanto a isso. A produtividade ho-
nesta deve ser fator de direito do empregado.”

“Haver uma aproximação maior entre escola e alu-
nos, o incentivo ao desenvolvimento acadêmico no 
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80,42% 579

76,94% 554

61,53% 443

Q10 Se respondeu sim à questão anterior, o
uso da tecnologia da informação

relacionado aos objetivos estratégicos
permite (assinale todas as aplicáveis)

Respondidas: 720 Ignoradas: 61

Total de respondentes: 720

Criar
diferenciaçã...

Reduzir custos

Criar novos
negócios

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

Criar diferenciação no mercado

Reduzir custos

Criar novos negócios

Opções de resposta Respostas

Criar diferenciação no mercado 80,42%

Reduzir custos 76,94%

Criar novos negócios 61,53%

As duas questões se complementam e a tecnologia 
da informação cria diferenciação no mercado, reduz 
custos e cria novos negócios. É quase um consenso de 
que a principal motivação para se adotar a tecnologia 
nas empresas é a necessidade de uma melhor utiliza-
ção dos recursos financeiros, investidos em máquinas 
e manutenção dos sistemas computacionais das em-
presas. Uma série de tecnologias amplamente adota-
das remodelou a indústria ao longo dos últimos dois 
séculos, da locomotiva e da ferrovia ao telégrafo e ao 
telefone, passando pelo gerador elétrico e pelo motor 
de combustão interna.

A transição para essa nova época, baseada no co-
nhecimento exigirá postura que visem mais a susten-
tabilidade, a colaboração entre as pessoas visando à 
complementaridade das habilidades e conhecimen-
tos e uma maior valorização do individuo como parte 
de uma coletividade, de uma comunidade globaliza-
da. Assim, incluíram-se empresas de serviços de enge-
nharia, administradoras de bens e imóveis, corretoras 
de seguros, bancos, escritórios profissionais, entre 
outras. A tecnologia é em si mesma, a essência de um 
pacto social de um mundo novo, pela proteção cogen-
te que deveria ser prestada aos grupos empresariais 
mais fragilizados na sabidamente desigual estrutura 
caracterizadora da sociedade brasileira.

Enfim, a competitividade que vem sendo requerida 
das empresas tem exigido um processo de gestão ágil 
e inteligente, no qual a gestão da informação é crucial 
para a sua sobrevivência. Dentro deste contexto, a ado-
ção e a implementação da tecnologia da informação, 

sentido de um futuro mais promissor, por exem-
plo: a dúvida sobre cursar uma faculdade de en-
genharia, medicina ou outros, gerando um gasto 
absurdo para o aluno e depois de formado seu 
salário raramente passará de R$ 6.000,00 isso 
se arranjar emprego. O imposto de renda sobre 
salário, “RENDA” é o resultado de investimentos, 
salário é outra coisa. A qualidade de um produto 
não significa que ele é bom, significa que ele foi 
fabricado dentro dos padrões adequados ao seu 
uso, com vida útil proporcional à sua necessidade 
de aplicação, ou seja será bem projetado e fabri-
cado com baixo custo e durabilidade preestabele-
cida se tornando barato e competitivo. Outro as-
sunto, por que para se doar sangue eu preciso me 
deslocar até um hospital, gerar custo, sair do meu 
posto de trabalho (contrariando o patrão obvia-
mente) e perder o dia todo? Não seria mais fácil 
a empresa envolvida ir até a indústria juntamen-
te com um médico e colher dezenas de litros de 
sangue, gerando baixíssimo custo para a mesma 
e dessa forma um funcionário da indústria incen-
tiva o colega a doar também.”

Acha que a utilização da tecnologia da 
informação é um diferencial estratégico e gera 
uma vantagem competitiva?

90,98% 706

8,12% 63

0,90% 7

Q9 Acha que a utilização da tecnologia da
informação é um diferencial estratégico e

gera uma vantagem competitiva?
Respondidas: 776 Ignoradas: 5

Total 776

Sim

Muito pouco

Não

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

Sim

Muito pouco

Não

Opções de resposta Respostas

Sim 90,98%

Muito pouco 8,12%

Não 0,90%

Se respondeu sim à questão anterior, o uso da 
tecnologia da informação relacionado aos objetivos 
estratégicos permite (assinale todas as aplicáveis)
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muitas vezes, têm levado ao desperdício e à frustração 
pela inobservância de determinados empecilhos quan-
do da decisão em implantar um sistema.

Na sua organização existe alguma seção 
ou pessoa responsável pelo acesso a 
normas (compra, atualização, guarda e 
disponibilização de normas brasileiras, 
internacionais e estrangeiras)?

75,91% 586

24,09% 186

Q11 Na sua organização existe alguma
seção ou pessoa responsável pelo acesso a

normas (compra, atualização, guarda e
disponibilização de normas brasileiras,

internacionais e estrangeiras)?
Respondidas: 772 Ignoradas: 9

Total 772

Sim

Não

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

Sim

Não

Opções de resposta Respostas

Sim 75,91%

Não 24,09%

A maioria das empresas (75,91%) tem um departa-
mento responsável em lidar com as normas técnicas. 
Mas, é preocupante o número que não tem: 24,09%. 
Os departamentos especificados foram muitos, mas a 
grande maioria se concentra na Qualidade, Engenha-
ria, Biblioteca e Tecnologia.

Como você e os empresários de seu setor 
vêm a norma? Assinalar a(s) resposta(s) 
pertinente(s)

68,79% 529

63,98% 492

50,33% 387

44,99% 346

24,06% 185

19,77% 152

11,05% 85

Q12 Como você e os empresários de seu
setor vêm a norma? Assinalar a(s)

resposta(s) pertinente(s)
Respondidas: 769 Ignoradas: 12

Total de respondentes: 769

Como
balizamento...

Como fonte de
informação

Como
facilitador ...

Como prevenção
contra...

Como insumo
para inovaçã...

Limitado o seu
uso pelo seu...

Como barreira
à concorrência

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

Como balizamento (especificações a serem atendidas, limites)

Como fonte de informação

Como facilitador da atividade econômica (interconectividade e padronização)

Como prevenção contra problemas decorrentes de responsabilidade civil

Como insumo para inovação tecnológica

Limitado o seu uso pelo seu alto preço de aquisição

Como barreira à concorrência

Opções de resposta Respostas

Como balizamento (especificações a 
serem atendidas, limites)

68,79%

Como fonte de informação 63,98%

Como facilitador da atividade econômi-
ca (interconectividade e padronização)

50,33%

Como prevenção contra problemas 
decorrentes de responsabilidade civil

44,99%

Como insumo para inovação tecnoló-
gica

24,06%

Limitado o seu uso pelo seu alto preço 
de aquisição

19,77%

Como barreira à concorrência 11,05%

A visão dos respondentes foram dentro da lógica: 
como balizamento (especificações a serem atendidas, 
limites), como fonte de informação, como facilitador 
da atividade econômica (interconectividade e padroni-
zação), como prevenção contra problemas decorrentes 
de responsabilidade civil e como insumo para inova-
ção tecnológica. As normas técnicas geram economia: 
reduzindo a crescente variedade de produtos e pro-
cedimentos; facilitam a comunicação: proporcionando 
meios mais eficientes na troca de informação entre o 
fabricante e o cliente e melhorando a confiabilidade 
das relações comerciais e de serviços; proporcionam 
segurança a partir da proteção da vida humana e da 
saúde; protegem o consumidor, provendo a sociedade 
de meios eficazes para aferir a qualidade dos produtos 
e serviços; eliminam as barreiras técnicas e comerciais, 
evitando a existência de regulamentos conflitantes so-
bre produtos e serviços em diferentes países facilitan-
do, portanto, o intercâmbio comercial.

As normas podem ser elaboradas em quatro níveis: 
internacional, as destinadas ao uso internacional, resul-
tantes da ativa participação das nações com interesses 
comuns, como as normas da International Organization 
for Standardization (ISO) e International Eletrotechni-
cal Comission (IEC); regional, as destinadas ao uso re-
gional, elaboradas por um limitado grupo de países de 
um mesmo continente, como as do Comitê Europeu 
de Normalização (Europa), Comissão Pan-americana 
de Normas Técnicas (hemisfério americano), Associa-
ção Mercosul de Normalização (Mercosul); nacional, as 
destinadas ao uso nacional, elaboradas por consenso 
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entre os interessados em uma organização nacional 
reconhecida como autoridade no respectivo país; e ao 
nível de empresa, as destinadas ao uso em empresas, 
com finalidade de reduzir custos, evitar acidentes, etc..

Elas existem na sociedade moderna, marcada 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; tratamento igualitá-
rio. Garantir significa prevenir; significa preservar. O 
descumprimento da norma implica em: sanção; puni-
ção; perda; e gravame. As consequências do descum-
primento vão desde indenização, no código civil, até 
processo por homicídio culposo ou doloso.

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 entender que os aci-
dentes de consumo, desde que o produtos ou serviços 
não cumpram os princípios de fabricação de acordo com 
uma norma técnica, são de responsabilidade dos produ-
tores, bastando o consumidor acionar os órgãos de defe-
sa do consumidor ou diretamente o Ministério Público.

Quem não cumpre as normas técnicas está cometen-
do um ato ilegal, pode ser implicado em sanção, punição, 
perda e gravame. E as consequências desse descumpri-
mento vão desde indenização, no Código Civil, até um 
processo por homicídio culposo ou doloso. Ou seja, 
quando se descumpre uma norma técnica, assume-se, 
de imediato, um risco, o que significa dizer que o risco foi 
assumido ou seja se está consciente do resultado lesivo. 
A consciência do resultado lesivo implica em uma con-
duta criminosa, passível de punição pelo Código Penal.

Igualmente, a função de normalização, no quadro 
institucional brasileiro, foi positivada no ordenamen-
to jurídico infraconstitucional pela criação do Sistema 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial (Sinmetro), instituído pela Lei nº 5.966, de 
11/12/1973. A atividade normativa da ABNT consti-
tui-se em norma secundária do Poder Executivo, pois 
importam as NBR em regulamentação das atividades 
por ela supervisionadas, tornando-se obrigatórias, na 
medida em que há a possibilidade de imposição pelo 

seu descumprimento, no exercício do poder de polícia 
patrocinado pela Inmetro, ligado ao Ministério do De-
senvolvimento, da Indústria e Comércio (MDIC).

O ordenamento jurídico brasileiro considerou ne-
cessário, oportuno e certamente didático, pontualizar 
em legislação específica (leis, decretos, regulamentos, 
portarias, resoluções, regulamentos técnicos etc.) a 
exigência de observância, pelos mais variados setores 
da produção, industrialização e de serviços, das Nor-
mas Técnicas Brasileiras, elaboradas pela via do con-
senso nas várias Comissões Setoriais e homologadas e 
editadas pela ABNT.

Quanto à observância das normas técnicas, citou 
o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, lei de 
caráter geral e nacional, editado com fundamento no 
artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição brasileira, apro-
vado 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 serviço em desacordo 
com as Normas expedidas pelos órgãos oficiais com-
petentes ou, se Normas específicas não existirem, pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas ou entidade 
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).

Soma-se a isso o Decreto nº 2.181, de 20 de março 
de 1997, que “dispõe sobre a organização do Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC)”, que “es-
tabelece as normas gerais de aplicação das sanções 
administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990…” regulamentando, pois, disposi-
tivos do Código de Defesa do Consumidor, estabelece, 
na Seção II, “Das Práticas Infrativas” o artigo 12, e na 
Seção III “Das Penalidades Administrativas”, o art. 18, 
que dispõem o seguinte:

Art. 12. São consideradas práticas infrativas:
IX – colocar, no mercado de consumo, qualquer 

produto ou serviço:
a) em desacordo com as Normas expedidas pelos 

órgãos oficiais competentes, ou se Normas específicas 
não existirem, pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT ou outra entidade credenciada pelo 
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qua-
lidade Industrial (Conmetro).



I PESQUISA SOBRE QUALIDADE, COMPETITIVIDADE E NORMALIZAÇÃO

12

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei 
nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do 
consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o 
fornecedor às seguintes penalidades, que podem ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de for-
ma cautelar, antecedente ou incidente no processo ad-
ministrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal 
e das definidas em normas específicas.

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

45,98% 355

34,33% 265

16,45% 127

3,24% 25

Q13 Qual a importância da norma técnica
dentro de sua organização e como você

classifica seus benefícios?
Respondidas: 772 Ignoradas: 9

Total 772

Alto

Muito alto

Médio

Baixo

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

Alto

Muito alto

Médio

Baixo

Opções de resposta Respostas

Alto 45,98%

Muito alto 34,33%

Médio 16,45%

Baixo 3,24%

As respostas seguiram a lógica da importância das 
normas, o que é muito salutar.

Você e/ou sua organização participam de 
alguma entidade de normalização nacional, 
regional ou internacional?

60,82% 461

39,18% 297

Q14 Você e/ou sua organização participam
de alguma entidade de normalização
nacional, regional ou internacional?

Respondidas: 758 Ignoradas: 23

Total 758

Não

Sim

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

Não

Sim

Opções de resposta Respostas

Não 60,82%

Sim 39,18%

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

71,20% 529

28,80% 214

Q15 Sua organização participou da
elaboração/votação de alguma norma nos

últimos cinco anos?
Respondidas: 743 Ignoradas: 38

Total 743

Não

Sim

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

Não

Sim

Opções de resposta Respostas

Não 71,20%

Sim 28,80%

Essas duas questões estão intimamente ligadas. 
Somente 60,82% participaram de alguma entidade 
de normalização nacional, regional ou internacional e 
39,18%, não. O pior, 71,20% nunca participaram da 
elaboração/votação de alguma norma nos últimos 
cinco anos e somente 28,80%, sim.

Isso é um recado para a atuação do Inmetro, da 
ABNT e, principalmente, para o Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 
que coordena essas instituições. Se a normalização é 
o processo de formulação e aplicação de regras para 
a solução ou prevenção de problemas, com a coope-
ração de todos os interessados, e, em particular, para 
a promoção da economia global, isso não está acon-
tecendo no Brasil.

Alguma coisa não está funcionando, pois existe 
pouca participação por parte da sociedade interes-
sada. No estabelecimento dessas regras recorre-se à 
tecnologia como o instrumento para estabelecer, de 
forma objetiva e neutra, as condições que possibili-
tem que o produto, projeto, processo, sistema, pes-
soa, bem ou serviço atendam às finalidades a que se 
destinam, sem se esquecer dos aspectos de seguran-
ça. Norma é o documento estabelecido por consen-
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so e aprovado por um organismo reconhecido, que 
fornece regras, diretrizes ou características mínimas 
para atividades ou para seus resultados, visando à 
obtenção de um grau ótimo de ordenação em um 
dado contexto.

Fundamental entender que o processo de ela-
boração de uma norma brasileira é iniciado a partir 
de uma demanda, que pode ser apresentada por 
qualquer pessoa, empresa, entidade ou organismo 
regulamentador que estejam envolvidos com o as-
sunto a ser normalizado. A pertinência da demanda 
é analisada pela ABNT e, sendo viável, o tema (ou 
o assunto) é levado ao Comitê Técnico correspon-
dente para inserção no Programa de Normalização 
Setorial (PNS) respectivo. Caso não exista Comitê 
Técnico relacionado ao assunto, a ABNT propõe a 
criação de um novo Comitê Técnico, que pode ser 
um Comitê Brasileiro (ABNT/CB), um Organismo 
de Normalização Setorial (ABNT/ONS) ou uma Co-
missão de Estudo Especial (ABNT/CEE). O assunto é 
discutido amplamente pelas Comissões de Estudo 
dos Comitês Técnicos, com a participação aberta a 
qualquer interessado, independentemente de ser 
associado à ABNT, até atingir um consenso, gerando 
um projeto de norma.

Ele é submetido à Consulta Nacional pela ABNT, 
com ampla divulgação, dando assim oportunidade a 
todas as partes interessadas para examiná-lo e emitir 
suas considerações.

Nesta etapa, qualquer pessoa ou entidade 
pode enviar comentários e sugestões ou então re-
comendar a sua desaprovação. Todos os comentá-
rios são analisados e respondidos pela Comissão 
de Estudo autora, que realiza uma reunião para 
análise das considerações recebidas. Todos os in-
teressados que se manifestaram durante o pro-
cesso de Consulta Nacional, a fim de deliberarem, 
por consenso, se este projeto deve ser aprovado 
como norma brasileira. As sugestões aceitas são 
consolidadas no projeto, que é homologado e pu-
blicado pela ABNT como norma brasileira, rece-
bendo a sigla ABNT NBR e seu respectivo número. 
A pesquisa revelou que fica nítida a impressão 
que a participação da sociedade em todo esse 
processo ainda é mínima. Alguma coisa precisa 
ser feita.

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

54,85% 424

45,15% 349

Q16 Você conhece os comitês técnicos (CB
ou ONS) da ABNT, encarregados das

normas de seu interesse ou do interesse do
seu setor?

Respondidas: 773 Ignoradas: 8

Total 773

Sim

Não
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Sim
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Opções de resposta Respostas

Sim 54,85%

Não 45,15%

Bastante dividido o conhecimento sobre os CB por 
parte dos participantes: 54,85% conhecem enquan-
to 45,15%, não. Ou seja, mais uma vez o Inmetro e a 
ABNT, coordenados pela MDIC precisam ter um pla-
nejamento estratégico para aumentar a participação 
da sociedade. A próxima questão pode revelar que o 
desconhecimento é muito alto.

Você sabe como se participa dos CB/ONS?

26,59% 205

73,41% 566

Q17 Você sabe como se participa dos
CB/ONS?

Respondidas: 771 Ignoradas: 10

Total 771

Sim

Não
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Sim

Não

Opções de resposta Respostas

Sim 26,59%

Não 73,41%

26,59% sabem como participar e 73,41%, não. Ou 
seja, continua reinando no Brasil a ideia de que as 
normas técnicas são sempre elaboradas por grandes 
empresas. São elas que têm condições de contratar 
uma consultoria especializada para o trabalho. Além 
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disso, é delas o maior interesse em estabelecer con-
dições rígidas de produção, como forma de dificultar 
a concorrência.

Isso precisa mudar e urgente. A adoção de normas 
técnicas é essencial para todos os negócios, indepen-
dentemente do tamanho. As regras tornam a vida das 
empresas mais fácil e segura, criam uma igualdade 
de condições para a competição e ajudam a alocação 
mais eficiente dos recursos, entre outros benefícios.

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

54,16% 417

45,84% 353

Q18 Sabe quais são as normas de seu
interesse que estão sendo desenvolvidas

na ABNT, ISO ou outro foro de
normalização, neste momento?

Respondidas: 770 Ignoradas: 11

Total 770

Sim

Não
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Opções de resposta Respostas

Sim

Não

Opções de resposta Respostas

Sim 54,16%

Não 45,84%

54,16% sabem quais as normas que estão sendo 
desenvolvidas, mas 45,84%, não. Mais um parâmetro 
preocupante. Isso pode demonstrar que muitas micro e 
pequenas empresas, ou mesmo empreendedores indivi-
duais, têm dificuldades para identificar como as normas 
técnicas afetam suas atividades.

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

50,85% 387

49,15% 374

Q19 Há, no seu negócio, normas
estrangeiras que, no uso diário, convivem

com similares brasileiras ou não existem no
Brasil?

Respondidas: 761 Ignoradas: 20

Total 761

Sim

Não
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Opções de resposta Respostas

Sim

Não

Opções de resposta Respostas

Sim 50,85%

Não 49,15%

Se 50,85% utilizam normas estrangeiras, 49,15%, 
não. Alguns comentários explicam o uso de normas 
internacionais:

“Pela presença de profissionais estrangeiros como 
responsáveis técnicos nos canteiros de obras na re-
gião onde nós atuamos.”

“Somos uma empresa prestadora de serviços na 
área de consultoria de elétrica, com base na NR 
10, portanto necessitamos conhecer e informar 
aos clientes sobre as normas internacionais, para 
os casos onde não há normatização brasileira.”

“Utilizamos normas estrangeiras como SAE,ISO, 
DIM, IRAM e etc. Essas normas utilizamos para ad-
quirir técnicas, métodos de análises, etc.”

“Há normas que não existem no Brasil ou são da 
ABNT e estão com revisão muito antigas.”

“Há normas estrangeiras que diferem do Brasil em 
relação ao combate a incêndio. Quando importamos 
materiais para vedação utilizamos a brasileira, para 
avaliar, classificar e orçar, por ser mais restritiva.”

“As normas técnicas de engenharia civil america-
nas e europeias são muito boas, pois têm um alto 
nível de detalhamento e abordam alguns temas de 
uma maneira diferente, ampliando os horizontes 
de aplicação.”

“Tubulações de cobre e acessórios para uso em 
condicionadores de ar: não há norma brasileira 
adequada. Ou faltam especificações para diâme-
tros ou espessuras inadequadas.”

“Falta norma brasileira para materiais compósitos. 
Em geral utilizamos a ASTM e a ISO.”

“Muitos projetos foram desenvolvidos na matriz 
nos EUA que indicam normas americanas. Os de-
senvolvidos no Brasil utilizam também algumas 
normas americanas. Será necessário verificar se 
existem normas similares na ABNT.”
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“As normas ASME para construção de caldeiras e 
vasos de Pressão. Isso ocorre pois o Brasil ainda não 
é visto pelo ASME como um mercado estratégico para 
ter uma norma traduzida. A China sim e tem normas 
ASME traduzidas.”

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

54,84% 391

24,12% 172

16,13% 115

4,91% 35

Q20 Sua empresa utiliza ou já utilizou
serviços para melhorar a uso de normas

técnicas? Como você os avalia?
Respondidas: 713 Ignoradas: 68

Total 713

Bons

Razoáveis

Muito bons

Insatisfatórios
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Muito bons
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Opções de resposta Respostas

Bons 54,84%

Razoáveis 24,12%

Muito bons 16,13%

Insatisfatórios 4,91%

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

71,37% 516

52,01% 376

46,47% 336

44,12% 319

39,42% 285

Q21 Quais foram esses serviços usados?
(assinale todas as aplicáveis)

Respondidas: 723 Ignoradas: 58

Total de respondentes: 723

Acesso digital
e pesquisa v...

Treinamento
(cursos,...

Atualização
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Compra de
normas, em...

Publicações
impressas ou...
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Acesso digital e pesquisa via internet

Treinamento (cursos, seminários, palestras, etc.)

Atualização (substituição de norma obsoleta pela nova)

Compra de normas, em papel

Publicações impressas ou na internet

Opções de resposta Respostas

Acesso digital e pesquisa via internet 71,37%

Treinamento (cursos, seminários, 
palestras, etc.)

52,01%

Atualização (substituição de norma 
obsoleta pela nova)

46,47%

Compra de normas, em papel 44,12%

Publicações impressas ou na internet 39,42%

Do ponto de vista de informação e 
comunicação com seus públicos, onde 
poderia ser melhorado o sistema brasileiro 
de normalização? (Assinalar o que considere 
prioritário e todas as aplicáveis)

71,32% 542

70,79% 538

58,95% 448

54,61% 415

43,42% 330

37,37% 284

30,53% 232

15,66% 119

Q22 Do ponto de vista de informação e
comunicação com seus públicos, onde

poderia ser melhorado o sistema brasileiro
de normalização? (Assinalar o que

considere prioritário e todas as aplicáveis)
Respondidas: 760 Ignoradas: 21

Total de respondentes: 760
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Preços mais
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Relação com o governo

Relação com os sindicatos

Opções de resposta Respostas

Relação com as empresas 71,32%

Relação com as universidades e esco-
las técnicas

70,79%

Preços mais baixos 58,95%

Relação com a sociedade em geral 54,61%

Relação com organismos internacio-
nais e estrangeiros similares

43,42%

Relação com seus comitês setoriais 37,37%

Relação com o governo 30,53%

Relação com os sindicatos 15,66%
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