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Epígrafe
A auditoria (interna e externa) da qualidade
compreende um processo sistemático,
minucioso e independente de investigação e
apuração para obter evidências e determinar
a extensão na qual é alcançada a
conformidade dos requisitos gerais do SGQ,
tendo em vista apurar a performance
(eficiência, eficácia e efetividade) das
unidades organizacionais auditadas.

Conhecer e poder aplicar com correção a
terminologia específica relacionada às
auditorias da qualidade, contribui para
facilitar e agilizar a interatividade entre
auditores e auditados, de modo a possibilitar
que os resultados dos programas de
auditoria sejam plena e satisfatoriamente
alcançados.
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MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

Um estado ideal de controle de qualidade é quando o controle não precisa de verificação
(inspeção).
Kaoru Ishikawa

AUDITORIAS DA QUALIDADE: TERMOS E DEFINIÇÕES

1 Embasamento
Não é intenção do autor deste documento
discorrer sobre sinonímia/antonímia dos
termos “inspeção e auditoria”. É possível que
profissionais pouco experientes com o
emprego dos fundamentos e técnicas que
norteiam os processos de auditoria da
qualidade, em algum momento do seu
cotidiano no trabalho, possam empregar
essas palavras como sinônimos. As

principais características
entre esses termos são:

diferenciadoras

• a inspeção pode ser realizada pela
direção ou pela gerência ou, ainda, sob
sua orientação, para monitorar, controlar,
fiscalizar e verificar o desempenho da(s)
equipe(s) sob seu comando em relação
aos cumprimentos de procedimentos e
performances operacionais;

Qualidade: reflexões e críticas. Notas Técnicas - Ano II – Número 58 – Maio de 2011. Página 2 de 5

• a auditoria é um processo sistemático e
independente para obter evidências de
conformidade do SGQ com os requisitos
gerais estabelecidos, o aperfeiçoamento e
a inovação dos sistemas de processos
interdependentes e inter-relacionados
relativos à realização do produto e a
gestão de recursos.
O caráter de independência consiste na
aplicação do princípio de que um auditor
interno da qualidade não pode auditar a sua
unidade organizacional de lotação. Quando
no exercício do ofício de auditor interno da
qualidade o colaborador é desobrigado da
obediência e de seguir orientações do seu
superior hierárquico na organização, para
pautar as suas ações:

• sob a orientação do Representante da
Direção e do Auditor Líder, enquanto
estiverem no exercício da liderança de
ciclos internos de auditorias da qualidade;
• pelo código de ética da organização para
os auditores da qualidade.
As equipes de auditores externos da
qualidade são também independentes e
pautam as ações pelos:
• dispositivos do contrato de auditoria;
• código de ética estabelecido pelo
organismo certificador a que estiverem
vinculados.
Leia também a Nota Técnica 55 – Algoritmo
de Auditorias Internas da Qualidade.

2 Conceitos Relacionados com a Auditoria

Os termos apresentados a seguir foram
compilados, ipsis litteris, da seção 3.9 da
norma ABNT NBR ISO 9000:2005 – Sistema
de Gestão da Qualidade – Fundamentos e
Vocabulário. Vide também as normas ABNT
NBR ISO 14050:2004 - Gestão Ambiental –
Vocabulário e ABNT NBR ISO 19011:2002 Diretrizes para Auditorias de Sistema de
Gestão da Qualidade e/ou Ambiental.
• Auditado – Organização que está sendo
auditada.
• Auditor – Pessoa com atributos pessoais
demonstrados
e
competência
para
conduzir uma auditoria.
Nota – Os atributos pessoais pertinentes
a um auditor estão descritos na ABNT
NBR ISO 19011.
• Auditoria
–
Processo
sistemático,
documentado e independente, para obter
evidência da auditoria e avaliá-la
objetivamente para determinar a extensão
na qual os critérios de auditoria são
atendidos.
Notas 1 – Auditorias internas - Algumas
vezes chamadas de auditorias de primeira
parte são conduzidas pela organização ou

em nome dela, para análise crítica pela
direção e outros propósitos internos, e
podem formar a base para a declaração
de conformidade de uma organização. Em
muitos
casos,
particularmente
em
pequenas organizações, a independência
pode ser demonstrada pela liberdade
oriunda da responsabilidade para a
atividade sendo auditada.
Nota 2 – Auditorias Externas – Incluem
aquelas
geralmente
denominadas
auditoria de segunda e terceira partes.
Auditorias de segunda parte são
conduzidas pelas partes que têm
interesse na organização, tais como
cliente, ou por outras pessoas em seu
nome. Auditorias de terceira parte são
conduzidas por organizações externas,
organizações de auditoria independentes,
tais como aquelas que fornecem
certificação/registro de conformidade com
a ABNT NBR ISO 9001 e ABNT NBR ISO
14001.
Nota 3 – Quando dois ou mais sistemas
de gestão são auditados juntos, isto é
chamado de auditoria combinada.
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Nota 4 – Quando duas ou mais
organizações de auditoria cooperam para
auditar um único auditado, isto é chamado
de auditoria conjunta.
• Cliente da Auditoria – Organização ou
pessoa que solicita uma auditoria.
Nota – O cliente da auditoria pode ser o
auditado ou qualquer outra organização
que tem o direito contratual ou regulativo
para solicitar uma auditoria.
• Competência - <Auditoria> - Atributos
pessoais e capacidade demonstrados
para aplicar conhecimento e habilidades.
• Conclusão da Auditoria – Resultado de
uma auditoria apresentado pela equipe
auditora após levar em consideração os
objetivos da auditoria e todas as
constatações da auditoria.
• Constatações de Auditoria – Resultados
da avaliação da evidência da auditoria
coletada, comparada aos critérios de
auditoria e verificáveis.
Nota – As constatações de auditoria
podem incluir tanto conformidade ou não
conformidade com os critérios de
auditoria, ou oportunidades para melhoria.
• Critérios de Auditoria – Conjunto de
políticas, procedimentos ou requisitos.
Nota – Os critérios de auditoria são
usados como uma referência contra os
quais é comparada a evidência de
auditoria.
• Equipe da Auditoria – Um ou mais
auditores que realizam uma auditoria,
suportada,
se
necessário,
por
especialistas.
Nota 1 – Um auditor na equipe da
auditoria é normalmente indicado como
líder da equipe.

Nota 2 – A equipe da auditoria pode
incluir auditores em treinamento.
• Escopo da Auditoria – Extensão e limites
de uma auditoria.
Nota – O escopo da auditoria geralmente
inclui a descrição das locações físicas,
unidades organizacionais, atividades de
processos, bem como o período de tempo
coberto.
• Especialista - <Auditoria > - Pessoa que
fornece conhecimentos e experiência
específicos à equipe da auditoria.
Nota 1 – Conhecimento específico ou
experiência relacionados à organização,
ao processo ou à atividade a ser auditada,
ou idioma ou cultura.
Nota 2 – Um especialista não atua como
um auditor na equipe da auditoria.
• Evidência de Auditoria – Registros,
apresentação de fatos ou outras
informações, pertinentes aos critérios de
auditoria e verificáveis.
Nota - Evidência de auditoria pode ser
qualitativa ou quantitativa.
• Plano de Auditoria – Descrição das
atividades e providências para uma
auditoria.
• Programa de Auditoria – Conjunto de
uma ou mais auditorias planejadas para
um período de tempo determinado e
direcionadas a um propósito específico.
Nota – Um programa de auditoria inclui
todas as atividades necessárias para
planejamento, organização e realização
de auditoria.
Vide a seguir um quadro demonstrativo das
relações
associativas
dos
termos
relacionados com a auditoria:
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Conceitos Relacionados com a Auditoria

3 Considerações Finais
Os esforços envidados para participar e
alcançar boas performances em ciclos de
auditorias da qualidade de primeira, segunda
e terceira partes, redundam em excelentes
oportunidades para que a alta direção possa:
• compreender, interagir e conquistar a
confiança dos seus colaboradores;
• desenvolver o espírito de corpo no seio de
todas as equipes de trabalho;

• liderar a organização rumo ao estado
global de excelência em gestão da
qualidade;
• conquistar e manter a respeitabilidade
requerida entre parceiros e concorrentes
comerciais;
• expandir as fronteiras dos mercados
nacionais e internacionais no seu ramo de
atividades.
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