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Epígrafe

O auditor da qualidade deve proceder e ser
reconhecido como profissional ético, isto é, justo,
verdadeiro, sincero, honesto e discreto. Ser ético
é ter caráter inquebrantável e consciência da
escala dos valores morais que regem as atitudes
e comportamentos pessoais e profissionais. É
requerido que o auditor possua hombridade para

assumir desafios quanto à veracidade e a
legitimidade das realizações; seja responsável e
capaz de avaliar os efeitos e consequências de
suas ações sobre si e sobre os outros; tenha
estatura moral para apresentar evidências e
provas das apurações de auditoria, bem como as
suas consequências, respondendo por elas.
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MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

Ser ético é
defender a
justiça mesmo
quando ela
nos prejudica
e condenar a
injustiça
mesmo
quando ela
nos beneficia.
Jeferson
Peres

CÓDIGO DE ÉTICA DOS AUDITORES DA QUALIDADE

1 Embasamento
É recomendável que a leitura deste fascículo
seja efetuada de modo a complementar a
interpretação da Nota Técnica 59 – Princípios
Norteadores das Auditorias da Qualidade,
considerando que, para ser ético, o auditor
deve primeiramente se espelhar nos
fundamentos que regem as auditorias da
qualidade.
Muito se fala sobre ética, mas sem uma
verdadeira compreensão do significado
dessa palavra. Vale refletir sobre a seguinte
notícia, veiculada na Edição do dia
10/06/2011, às 08h30min, do jornal “Bom Dia
Brasil” (http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/), sob
o título “Advogado de jovem que confessou
participar de crime na USP: Tem ética” -

Irlan, que teria participado do crime, se
entregou, mas ele saiu livre e rindo da
delegacia. 'Bandido nunca entrega parceiro’,
disse o advogado. “Uma regra de quem é do
crime: nunca entrega parceiro. Todo bandido
tem ética. Você é um cara experiente na área
criminal, eu sei que você está fazendo essas
perguntas simplesmente por fazer, porque
você sabe que em todas as profissões tem
ética, disse o advogado”. Profissão de
bandido? Todas as inferências pertencem ao
leitor...
Mas o que é ética? Do grego, ethikós é o
termo designativo para caráter, relativo a
valores básicos, tais como honestidade,
retidão e responsabilidade. Ética é caráter, é
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escala dos valores morais que regem as
nossas atitudes e comportamentos. Às vezes
pessoas ilustres, formadoras de opinião, ao
serem instadas a externar opiniões sobre
posturas não éticas de outrens, pronunciam a
frase “embora não seja ilegal, esse
comportamento é imoral”, mormente quando
alguém (?) se fez valer das brechas da
legislação para usufruir proveitos próprios.
Ainda para refletir: em 1987 o cantor Renato
Russo1 lançou a composição Que País é
Esse (?):

“Nas favelas e no senado
Sujeira prá todo lado
Ninguém respeita
A constituição
Mas todos acreditam
No futuro da nação...
Que país é esse?
Que país é esse?
Que país é esse?
Que país é esse?

1.1 Conceitos
Não apenas o auditor da qualidade deve
edificar a sua postura pessoal e profissional,
mas todos aqueles envolvidos direta e
indiretamente com processos de auditoria,
como auditados, alta direção, grupo de
diretores, gerentes, supervisores e demais
colaboradores, em princípios éticos e pautar
suas ações com observância aos postulados
do caráter, da honestidade, da retidão e da
integridade. Para saber mais consulte Valls3.

• Ética
Estudo dos juízos de apreciação
referentes à conduta humana, suscetível
de qualificação do ponto de vista do bem
e do mal, seja relativamente à
determinada sociedade, seja de modo
absoluto. A palavra é empregada como
sinônimo de moral.
• Moral
Conjunto
de
regras
de
conduta
consideradas como válidas, quer de modo
absoluto para qualquer tempo ou lugar,
quer para grupo ou pessoa determinada.

• Amoral
Que não tem senso de moral. Que não é
nem conforme e nem contrário à moral.
• Imoral
Contrário à moral. Que vai contra a
doutrina moral: desonesto, hipócrita, falso,
mau-caráter.
• Ética Pessoal
Conjunto de valores introjetados e que
empregamos para balizar nossas ações
individuais, nossos parâmetros e nossos
paradigmas de comportamento.
• Ética Profissional –
Conjunto de valores determinantes da
nossa conduta profissional.
• Código de Ética Profissional
Instrumento normativo baixado pela
representação de determinada classe
profissional (conselho superior), no qual
são descritas as normas de conduta dos
seus filiados, principalmente no tocante ao
conjunto de direitos e deveres.

2 Conduta Pessoal
Segundo Marilena Chauí2 (transcrição ipsis
litteris) o sujeito ético ou moral, isto é,
a pessoa, só pode existir se preencher as
seguintes condições:

• ser consciente de si e dos outros, isto é,
ser capaz de reflexão e de reconhecer a
existência dos outros como sujeitos éticos
iguais a ele;
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• ser dotado de vontade, isto é, de
capacidade para controlar e orientar
desejos,
impulsos,
tendências,
sentimentos (para que estejam em
conformidade com a consciência) e de
capacidade para deliberar e decidir entre
várias alternativas possíveis;
• ser responsável, isto é, reconhecer-se
como autor da ação, avaliar os efeitos e
consequências dela sobre si e sobre os
outros, assumi-la bem como às suas
consequências, respondendo por elas;

• ser livre, isto é, ser capaz de oferecer-se
como causa interna de seus sentimentos,
atitudes e ações, por não estar submetido
a poderes externos que o forcem e o
constranjam a sentir, a querer e a fazer
alguma coisa. A liberdade não é tanto o
poder para escolher entre vários
possíveis,
mas
o
poder
para
autodeterminar-se, dando a si mesmo as
regras de conduta.

3 Comprometimento Organizacional
Uma organização, a partir da alta direção,
deve definir e pautar sua conduta diante do
seu corpo de colaboradores, do mercado e
da sociedade, por um código de ética que
seja transparente, claro, preciso e conciso.
Transcrevemos a seguir, apud Aguiar4, a
título de ilustração, o resumo do código de
ética
da
empresa
Armstrong
World
Industries:

• Respeitar a dignidade e os direitos
inerentes aos seres humanos, em todos
os negócios com eles.

• Manter altos padrões morais e éticos e
demonstrar
honestidade,
integridade,
confiabilidade e retidão em todos os
nossos relacionamentos.
• Personificar os dogmas de bom gosto e
cortesia em todas as atitudes, palavras e
atos.
• Servir lealmente e com o devido equilíbrio
aos interesses de todos os grupos
associados à empresa - clientes,
acionistas, empregados, fornecedores,
vizinhos na comunidade, governo e
público em geral.

4 Código de Ética dos Auditores da Qualidade
É conveniente que as organizações
certificadas e os organismos certificadores
produzam e disseminem amplamente os
respectivos códigos de ética dos auditores da
qualidade. A alta direção deve enfocar
primeiramente
os
princípios:
a)
do
profissionalismo (conduta ética); b) da
apresentação justa (veracidade e exatidão);
e c) do devido cuidado profissional
(diligência, competência, veracidade e
imparcialidade no que se refere às apurações
e constatações de auditoria). Vide a Nota

Técnica 59 – Princípios Norteadores das
Auditorias da Qualidade.
Convém este normativo enfoque, também,
tópicos sobre a imperiosidade de que os
auditores possuam atributos pessoais de
educação,
experiência
comprovada
e
habilidade pessoal, de forma a permitir-lhes
atuar de acordo com o que preceitua a seção
7.2 – Atributos Pessoais, da ABNT NBR ISO
19011:2002 Diretriz para Auditorias de
Sistema de Gestão da Qualidade e/ou
Ambiental.
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Convém que um auditor seja:
• ético, isto é, justo, verdadeiro, sincero,
honesto e discreto;
• mente aberta, isto é, disposto a considerar
idéias ou pontos de vista alternativos;
• diplomático, isto é, com tato para lidar
com pessoas;
• observador, isto é, ativamente atento à
circunvizinhança e às atividades físicas;
• perceptivo, isto é, instintivamente atento e
capaz de entender situações;

• versátil, isto é, se ajuste prontamente a
diferentes situações;
• tenaz, isto é, persistente, focado em
alcançar objetivos;
• decisivo, isto é, chegue a conclusões
oportunas baseado em razões lógicas e
análise; e
• autoconfiante, isto é, atue e funcione
independentemente, enquanto interage de
forma eficaz com outros.
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