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Epígrafe

“Um algoritmo é uma sequência finita de
instruções bem definidas e não ambíguas, cada
uma
das
quais
pode
ser
executada
mecanicamente num período de tempo finito e
com uma quantidade de esforço finita”. Sua
aplicação não se restringe à lógica de
programação. Um exemplo clássico é o da receita
de bolo, na qual identificam-se os componentes
de entrada (farinha, ovos, leite, fermento etc.) que
permitirão gerar uma saída útil, o bolo.

Na gestão de ciclos internos de auditorias da
qualidade as entradas são proporcionadas pela
alta direção ao destinar recursos organizacionais
e tomar outras providências necessárias à
realização de todos os eventos. As saídas
compreendem a conclusão dos processos de
ação corretiva, ação preventiva, melhoria
contínua e inovação do SGQ.
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MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

À medida que os circuitos eletrônicos passam a dominar e ser parte inseparável de todas as
formas de organização social, econômica, cultural e política, é possível afirmar com clareza
que cada vez mais estamos vivendo sob o domínio de algoritmos.
Sílvio Meira

ALGORITMO DE AUDITORIAS INTERNAS DA QUALIDADE

1 Embasamento

“A palavra algoritmo tem origem no
sobrenome, Al-Khwarizmi, do matemático
persa do século IX, Mohamed Ben Musa,
cujas obras foram traduzidas no ocidente
cristão no século XII, tendo uma delas
recebido o nome ‘Algorithmi de número
indorum’, sobre os algoritmos usando o
sistema de numeração decimal (indiano).
Outros autores, entretanto, defendem a
origem da palavra em Al-goreten (raiz conceito que se pode aplicar aos cálculos).

Um algoritmo é uma sequência finita de
instruções bem definidas e não ambíguas,
cada uma das quais pode ser executada
mecanicamente num período de tempo finito
e com uma quantidade de esforço finita. O
conceito de algoritmo é frequentemente
ilustrado pelo exemplo de uma receita,
embora muitos algoritmos sejam mais
complexos. Eles podem repetir passos (fazer
iterações) ou necessitar de decisões (tais
como comparações ou lógica) até que a
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tarefa seja completada. Um algoritmo
corretamente executado não irá resolver um
problema
se
estiver
implementado
incorretamente ou se não for apropriado ao
problema”.1
A definição vernacular de algoritmo é
“sequência finita de regras, raciocínios ou
operações que, aplicada a um número finito
de dados, permite solucionar classes
semelhantes de problemas”. Segundo Cruz e
Knopman2 “o significado da palavra é muito
similar ao de uma receita, procedimento,
técnica, rotina. Um algoritmo é um conjunto

Característica
Finitude
Definição
Entradas
Saídas

Efetividade

finito de regras que fornece uma sequência
de operações para resolver um problema
específico”.
No exemplo frequentemente citado da receita
de bolo, podem ser bem definidos os seus
componentes e requisitos de entrada,
processamento e saída. Argumentam os
autores que “um algoritmo opera sobre um
conjunto de entradas (no caso do bolo,
farinha, ovos, fermento, etc.) de modo a
gerar uma saída que seja útil (ou agradável)
para o usuário (o bolo pronto). Um algoritmo
tem cinco características importantes”:

Detalhamento
Um algoritmo deve sempre terminar após um número finito de passos.
Cada passo de um algoritmo deve ser precisamente definido. As ações
devem ser definidas rigorosamente e sem ambiguidades.
Um algoritmo deve ter entradas definidas, isto é, informações que lhe são
fornecidas antes do algoritmo iniciar.
Um algoritmo deve ter uma ou mais saídas, isto é, quantidades que têm
uma relação específica com as entradas.
Um algoritmo deve ser efetivo. Isto significa que todas as operações
devem ser suficientemente básicas de modo que possam ser em princípio
executadas, com precisão em um tempo finito por um humano usando
papel e lápis.

“É claro que todos nós sabemos construir
algoritmos. Se isso não fosse verdade, não
conseguiríamos sair de casa pela manhã, ir
ao trabalho, decidir qual o melhor caminho
para chegar a um lugar, voltar para casa, etc.

Para que tudo isto seja feito é necessário
uma série de entradas do tipo: a que hora
acordar, que hora sair de casa, qual o melhor
meio de transporte, etc.”.2

2 Importância dos Algoritmos no Processo Decisório

De acordo com a afirmação Vasques3 “por
mais aversão que o brasileiro tenha à
matemática e lógica, elas estão mais
presentes na vida das pessoas do que se
pode imaginar. Afinal, estamos vivendo a era
do algoritmo, trazendo consigo o fim do
empirismo explícito para a tomada de
decisões importantes no mundo dos
negócios com base nos fatos e evidências”.
É notória a coerência dessa afirmação com o

princípio de gestão estabelecido nas normas
da Família ISO 9000, intitulado Abordagem
factual para tomada de decisões, no qual
fica recomendado que “decisões eficazes são
baseadas na análise de dados e
informações”.
Somente
conseguiremos
alcançar eficiência/eficácia nos processos
decisórios se dispusermos de dados e
informações
produzidos,
coletados,
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organizados e disponíveis quando e onde
necessários. Vide, também, neste site:
 Nota Técnica 31 – Abordagem Factual
para Tomada de Decisões;
 Nota Técnica 44 – Eficiência, Eficácia e
Efetividade.
Na norma ABNT NBR ISO 9001:2008 é
recomendada aplicação da metodologia do
Plan  Do  Check  Act (PDCA) para
todos os processos numa organização. De
acordo com essa metodologia, durante a
primeira fase - Plan (planejar) - “os objetivos

e processos necessários para fornecer
resultados de acordo com os requisitos do
cliente e políticas da organização” que
realizada o produto devem ser identificados,
estabelecidos, compreendidos e praticados
por todos os colaboradores. Ainda segundo
Vasques (op.cit.) “trabalhar com fórmulas e
requisitos preestabelecidos exige não só
organização e passos definidos, mas dados
que sejam bem produzidos e armazenados
para que se transformem realmente em
informações úteis para os negócios”.

3 Algoritmo na Programação de Auditorias da Qualidade

Conforme argumenta Madeira4, “se formos
pensar, veremos que tudo o que fazemos é
um algoritmo, é um procedimento que recebe
uma entrada e envia uma saída. Não só no
computador, mas na vida. Quando eu falo
com alguém, eu espero sua entrada (o que a
pessoa fala pra mim), então penso e
transformo essa entrada numa saída (a
resposta que vou dar pra pessoa). E assim é
com várias outras coisas”.
Os algoritmos dos ciclos de auditorias
internas
da
qualidade
devem
ser
primeiramente esquematizados durante a
realização do planejamento estratégico da

organização. Nessa fase, a alta direção deve
planejar recursos organizacionais a serem
alocados e outras providências necessárias
para realização de todos os eventos. Cada
ciclo de auditoria deve ser objeto de uma
programação
a
ser
sistematicamente
executada por todos os colaboradores da
organização (independentemente de níveis
hierárquicos). Assim, fica estabelecido que
as entradas para cada ciclo de auditoria são
de responsabilidade da alta direção.
Vide, nas próximas páginas, sugestões para
composição de algoritmo de auditorias
internas da qualidade.

Referências:
1 - http://pt.wikipedia.org/wiki/Algoritmo;
2 - Copyright ©2001- Adriano Joaquim de Oliveira Cruz e Jonas Knopman;
3 - VASQUES, Eduardo – A era do algoritmo. In: B2B magazine – Ano 8 – nº 83 – Fevereiro 2008;
4 – Madeira, Tiago - http://algoritmos.tiagomadeira.net/algoritmos-o-que-e-um-algoritmo
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Auditoria Interna da Qualidade: Responsabilidades da Alta Direção

5.1 - Alta Direção

5.2 e 5.3 - Planeja e estabelece o
Programa de Auditoria:
 define objetivos e planeja atividades;
 estabelece responsabilidades;
 levanta, aloca e libera recursos;
 baixa procedimentos.

Act
(Agir)

5.6 – Melhoria
do Programa
de Auditoria

5.4 e 5.5 - Implementa o Programa de
Auditoria:
 seleciona e nomeia equipes de
auditores;
 realiza eventos e dirige atividades;
 avalia resultados;
 mantém registros de auditorias.

5.6 - Monitora e analisa criticamente o
Programa de Auditoria:
 monitora e analisa resultados;
 avalia desempenhos;
 identifica não conformidades (executa
ações corretivas e preventivas);
 identifica oportunidades de melhoria.

Plan
(Planejar)

6 - Atividades
de Auditoria
7 - Competência
e Avaliação de
Auditores

Do
(Realizar)

Check
(Verificar)

Nota 1 – Esta figura ilustra o emprego da Metodologia do PDCA no Programa de Auditoria.
Nota 2 - Os números nesta figura se referem às seções pertinentes à ABNT NBR ISO
19011:2002, conforme segue:
•
5 - Gerenciando um Programa de Auditoria
•
5.1 - Generalidades
•
5.2 - Objetivos e Abrangência do Programa de Auditoria
•
5.3 - Responsabilidades, Recursos e Procedimentos do Programa de Auditoria
•
5.4 - Implementação do Programa de Auditoria
•
5.5 - Registros do Programa de Auditoria
•
5.6 - Monitoramento e Análise Crítica do Programa de Auditoria
•
6 - Atividades de auditoria
•
7 - Competência e avaliação de auditores
Fonte: ABNT NBR ISO 19011:2002 – Diretrizes para Auditorias de Sistemas de Gestão da Qualidade
e/ou Ambiental.

FASES DO PROCESSO DE AUDITORIA INTERNA DA QUALIDADE
Fase

Documento

1
Entrada

Operação

Ocorrência

Programar Auditoria

Durante a realização do
planejamento estratégico da
organização

Divulgar Programação de
Auditoria
Levantar, Alocar e Liberar
Recursos

Em cumprimento ao
cronograma de atividades da
organização

Em cumprimento ao
cronograma de atividades da
organização
Reunir Equipes de Auditores
Ao iniciar as atividades de
Internos
auditoria
Reunir-se com Gestores
Em cumprimento ao
(Gerentes e Coordenadores)
cronograma de auditoria
Elaborar Questionários de
Após o levantamento dos
Verificação de Auditoria
pontos de auditoria
Ao concluir atividades de
Treinar Auditores Internos
preparação para auditoria
Em cumprimento ao
Realizar Auditoria
cronograma de auditoria
Elaborar Relatório de Auditoria Em cumprimento ao
Interna
cronograma de auditoria
3
Em observância aos PDQ :
Emitir Relatórios de Não
Controle de Produto Não
Conformidades, Propostas de
Conforme, Processo de Ação
Ação Corretiva e Ação
Corretiva, Processo de Ação
Preventiva
Preventiva
Iniciar Tratamento de Não
Idem tópico anterior
Conformidades Reais e
Potenciais
Convocar Equipes de
Auditores Internos

2
Realização

Normas:
9001:2008
14001:2004
19011:2002
MGQ

3

Avaliar Resultados da
Auditoria e Identificar
Oportunidades de Melhoria

Fazer girar o PDCA3 do
Processo
3
Saída

Notificar Resultados aos
Interessados
Planejar Novo Ciclo de
Auditoria Interna

Responsável Registro

Alta Direção

3

RD

3
3
RD e AL

AL3
AL3
Equipes de
Auditores
AL3

Servidor1
Diversos2

3
3
AL e RD

Gestores

Manter Registros de Auditoria
Em observância à
determinação de Introduzir
melhoria contínua ao SGQ
Ao encerrar o processo de
ação corretiva.
Em cumprimento ao
cronograma de atividades da
organização

Alta Direção
3
RD

1)

“Diz-se de ou computador us. numa rede para proporcionar algum tipo de serviço (como acesso a arquivos ou
a periféricos compartilhados) aos demais componentes da rede”. Conforme Houaiss. Trata-se de servidor de
arquivos.

2)

Conjunto de espécies documentais constituído de comunicações escritas, e-mails e/ou telefonemas (com
registro de protocolo e atendimento).

3)

Siglas:
AL – Auditor(es) Líder(es)
MGQ – Manual de Gestão da Qualidade
PDCA – Plan (planejar)  Do (realizar)  Check (verificar)  Act (agir)
PDQ – Procedimento(s) Documentado(s)
RD – Representante da Direção
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