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Epígrafe
Auditorias da qualidade são processos racionais,
sistemáticos,
documentados,
objetivos,
independentes e impessoais, consubstanciados
em evidências e provas. Os auditores da
qualidade pautam suas ações em princípios
estabelecidos a partir: a) da conduta ética,
estabelecida
no
profissionalismo;
b)
da
apresentação justa, baseada na obrigação de se
reportar com veracidade e exatidão aos fatos
expostos em relatórios de auditoria; c) do devido

cuidado profissional, pois os auditores são
diligentes, competentes, verdadeiros e imparciais
no que se refere às constatações de auditoria.
Outros princípios basilares da auditoria são: a)
independência - a base para a imparcialidade e
objetividade das conclusões de auditoria; b)
abordagem baseada em evidência - o método
racional para alcançar conclusões confiáveis e
reproduzíveis em um processo sistemático de
auditoria.
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MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA
Rastreamento de Pontos de Auditoria

Sempre considere tomar as medidas apropriadas. O controle de qualidade que não
seja acompanhado pela ação é um mero passatempo.
Kaoru Ishikawa

PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS AUDITORIAS DA QUALIDADE

1 Embasamento
A presente edição foi composta segundo o
disposto na Seção 4 - Princípios de Auditoria,
da ABNT NBR ISO 19011:2002 - Diretrizes
para Auditorias de Sistema de Gestão da
Qualidade e/ou Ambiental. “A auditoria é
caracterizada pela confiança em alguns
princípios. Eles fazem da auditoria uma
ferramenta eficaz e confiável em apoio a
políticas de gestão e controles, fornecendo

informações sobre as quais uma organização
pode agir para melhorar seu desempenho. A
aderência a esses princípios é um prérequisito para se fornecer conclusões de
auditoria que são relevantes e suficientes, e
para permitir que auditores que trabalhem
independentemente entre si cheguem a
conclusões semelhantes em circunstâncias
semelhantes”.
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2 Princípios Relacionados aos Auditores

Os seguintes princípios estão relacionados a
auditores (transcrição ipsis litteris):

 Conduta Ética
Fundamento do profissionalismo.
Confiança, integridade, confidencialidade
e discrição são essenciais para auditar.

 Apresentação Justa
A obrigação de reportar com
veracidade e exatidão.
Constatações de auditoria, conclusões de
auditoria e relatórios de auditoria refletem
verdadeiramente e com precisão as
atividades da auditoria. Obstáculos

significantes encontrados durante a
auditoria e opiniões divergentes não
resolvidas entre a equipe de auditoria e o
auditado são relatados.

 Devido Cuidado Profissional
Aplicação de diligência e julgamento da
auditoria.
Auditores pratiquem o cuidado necessário
considerando a importância da tarefa que
eles executam e a confiança colocada
neles pelos clientes de auditoria e outras
partes interessadas. Ter a competência
necessária é um fator importante.

3 Outros Princípios que se Relacionam à Auditoria

Auditorias da qualidade (de primeira,
segunda e terceira partes), são por definição,
processos de aplicação e condução
sistemáticos e independentes. Vide a Nota
Técnica 58 – Auditorias da Qualidade –
Termos e Definições.

 Independência
A base para a imparcialidade da
auditoria e objetividade das conclusões
de auditoria.
Auditores são independentes da atividade
a ser auditada e são livres de tendência e
conflito de interesse. Auditores mantêm
um estado de mente aberta ao longo do
processo de auditoria para assegurar que
as constatações e conclusões de auditoria

serão baseadas somente nas evidências
de auditoria.

 Abordagem Baseada em Evidência
O método racional para alcançar
conclusões de auditoria confiáveis e
reproduzíveis
em
um
processo
sistemático de auditoria.
Evidência de auditoria é verificável. É
baseada em amostras das informações
disponíveis, uma vez que uma auditoria é
realizada durante um período finito de
tempo e com recursos finitos. O uso
apropriado
de
amostragem
está
intimamente relacionado com a confiança
que pode ser colocada nas conclusões de
auditoria.
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4 Considerações Finais

O auditor da qualidade não é um rastreador
de não conformidades, pois o objetivo
precípuo da auditoria é a verificação da
adequação de conformidades detectáveis em
pontos de verificação estabelecidos nos
sistemas de processos organizacionais
especializados à realização do produto e à
gestão de recursos. Se a organização
estabeleceu e implementou uma sistemática
de mapeamento e gestão de processos
baseada nos princípios “Abordagem de
Processos” e “Abordagem Sistêmica para a
Gestão”, não encontrará dificuldades para
levantar e estabelecer pontos de verificação
de auditoria que sejam racionais e objetivos.
Racionalidade e objetividade se traduzem em
eficiência e eficácia na condução dos ciclos
de auditorias internas e externas da
qualidade.

Um programa de auditoria que contemplasse
apenas o desempenho dos sistemas de
processos organizacionais intrínsecos, de
forma
a
desprezar
as
áreas
de
relacionamento e prospecção de negócios
(vide diagrama abaixo) seria falho ao
desconsiderar o princípio fundamental do
SGQ, “foco no cliente”. O cliente é a razão de
ser da organização. Assim, é recomendável
que o escopo de uma auditoria seja
abrangente ao fixar pontos de auditoria
embasados em pesquisas de satisfação do
cliente, de acordo com as recomendações da
ABNT NBR ISO 10002:2005 – Gestão da
Qualidade – Satisfação do Cliente –
Diretrizes
para
o
Tratamento
de
Reclamações nas Organizações.
Vide também a Nota Técnica 25 – Foco no
Cliente.

Sistema de Gestão da Qualidade Baseado em Processos
Prospecção
de Negócios

Entrada

Ações
Corretiva e
Preventiva

Inteligência Competitiva

Monitoração,
Medição,
Análise e Melhoria

Sistemas de Processos:

• Realização do Produto
• Gestão de Recursos
• Gestão da Qualidade

Realização do Produto

Satisfação
Público de Interesse
Mercado \ Cliente \ Sociedade

Relacionamento

Produto

Mercado \ Cliente \ Sociedade
Público de Interesse
Requisitos

Melhoria
Contínua

Saída

Qualidade: reflexões e críticas. Notas Técnicas - Ano III – Número 59 – Junho de 2011. Página 4 de 4

