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Epígrafe

Se o objetivo de um evento é possibilitar
condições para a prevenção, correção e
erradicação de causas-raiz de não conformidades
reais e potenciais, é de bom alvitre e racional que
todos os envolvidos (auditores e auditados)

somem esforços para obtenção de resultados
amplamente satisfatórios. Neste fascículo são
formuladas reflexões sobre obrigações dos
auditores,
atribuições
dos
auditados
e
recomendações para entrevistas com auditores.
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MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

Se quiser situarse à altura da
sua missão,
organize
primeiramente o
seu próprio
trabalho.
Gaston Courtois

COOPERAÇÃO ENTRE AUDITORES E AUDITADOS

1 Embasamento
É intenção do autor que este fascículo
complemente os temas abordados nas Notas
Técnicas 59 – Princípios Norteadores das
Auditorias da Qualidade e 60 – Princípios
Éticos dos Auditores da Qualidade.
Considerando que as auditorias (internas e
externas) da qualidade compreendem
esforços conjuntos para apuração e
obtenção de evidências de conformidades*,
auditores e auditados se transformam em
atores que contracenam no cenário de uma
peça de uma única apresentação, dirigida em
tempo real, cujo enredo é o ideal de
excelência dos sistemas de processos
organizacionais. Significa que diretores e os

personagens cooperam em busca dos
mesmos resultados: as constatações de
auditoria.
Ao receber a mensagem de que a sua
unidade organizacional de lotação será
auditada
brevemente,
o
colaborador,
independentemente da sua reconhecida (ou
não) expertise profissional, experimenta uma
sensação de desconforto, pois os seus
esquemas mentais são alertados sobre as
“incertezas” de uma avaliação prestes a
acontecer. Desde então, esse estado de
alerta mental volta a ser acionado todas as
vezes que a palavra auditoria é lida ou
pronunciada, até a ocorrência do evento.
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O auditor da qualidade experimenta
sensações muito parecidas, pois, ao
contrário do que o neófito possa imaginar, ele
também
será
avaliado,
conforme
recomendações constantes da seção 7
Competência e Avaliação de Auditores, da
ABNT NBR ISO 19011:2002 – Diretrizes para
Auditorias de Sistemas de Gestão da
Qualidade e/ou Ambiental.
A experiência acumulada em vivências nos
papéis de auditado e de auditor permite ao
autor deste fascículo afirmar que existem
quatro recomendações básicas para minorar
os efeitos da ansiedade provocada pela
auditoria:
1 por se tratar de um processo que culmina
na
investigação
e
apuração
da
performance do auditado quanto à
realização do produto (considerando
produto: bens tangíveis, serviços e
informações processadas), não há o que

temer, pois as ações acontecerão dentro
de um universo cognoscível;
2 o evento é resultante de um plano e um
cronograma
de
auditoria,
portanto
auditados e auditores disporão de tempo
hábil para se preparar e dirimir possíveis
dúvidas sobre programação;
3 os
responsáveis
pelas
unidades
organizacionais a serem auditadas
poderão ultimar processos de nivelamento
das respectivas equipes;
4 os auditores podem ser assessorados por
especialistas todas as vezes que forem
escalados para auditar áreas sobre a
quais não possuam pleno domínio
técnico-científico.
* Conformidade – Atendimento a um requisito
(necessidade ou expectativa que é
expressa, geralmente, de forma implícita ou
obrigatória).

2 Obrigações dos Auditores

Dentre os fundamentos, conforme Seção 4 –
Princípios de Auditoria, da ABNT NBR ISO
19011: 2002, destacamos a alínea a –
Conduta
Ética:
o
fundamento
do
profissionalismo (que se traduz em
confiança, integridade, confidencialidade e
discrição)
como
virtudes
essenciais
formadoras da firmeza do caráter do auditor.
Na seção 7 – Atributos Pessoais, da mesma
norma, constam tópicos relacionados à
personalidade e ao perfil profissional do
auditor, tema da Nota Técnica 60 – Princípios
Éticos dos Auditores da Qualidade.
É recomendável, ainda, ao auditor:

 verificar a performance da organização
em auditorias anteriores (se houver);
 identificar os principais pontos de auditoria
em processos e produtos;
 elaborar questionários de verificação de
pontos de auditoria;
 reunir-se
com
os
dirigentes
e
responsáveis pela organização a ser
auditada;
 treinar as equipes de auditores;
 ser assíduo e pontual em todos os
compromissos;

 estudar previamente os documentos
normativo-deliberantivos do SGQ (missão,
política, visão de futuro, manual da
qualidade, procedimentos documentados
etc.), tendo em vista o conhecimento do
perfil organizacional da entidade a ser
auditada;

 elaborar relatórios circunstanciados de
auditoria;

 estudar a biografia (histórico e evolução)
da organização a ser auditada;

Vide a Nota Técnica 55 – Algoritmo de
Auditorias Internas da Qualidade.

 participar das reuniões de encerramento
de auditoria;
 respeitar os limites de confidencialidade
relativos às apurações de auditoria.
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3 – Atribuições dos Auditados

A alta direção, o representante da direção e
os titulares das unidades organizacionais
participantes da programação da auditoria
devem:
 informar o escopo da auditoria aos
colaboradores das suas equipes de
trabalho;
 assegurar o apronto dos colaboradores
para o evento, de acordo com o escopo
da auditoria;

 cooperar com o auditores tendo em vista
permitir que os objetivos da auditoria
sejam alcançados;
 determinar e iniciar ações corretivas e
preventivas baseadas no relatório de
auditoria;
 fazer girar o PDCA de processos baseado
nos resultados de auditoria.

 prestar a equipe auditora o apoio logístico,
os recursos e os meios indispensáveis
para assegurar um processo de auditoria
eficiente e eficaz;
 garantir liberdade de acesso aos recintos
e instalações a serem auditados;
 disponibilizar os registros probatórios das
ações
identificadas
em
processos,
conforme solicitado pelos auditores;

4 Recomendações para Entrevistas com Auditores

As auditorias devem ser realizadas por todos
os participantes com lhaneza e urbanidade.
Atrasos e empecilhos devem ser prevenidos.
É conveniente que a data e os horários
previstos em cronograma de auditoria sejam
dedicados com exclusividade ao evento. É
recomendável a fixação, nas entradas das
unidades organizacionais a serem auditadas,
de avisos com os dizeres: “Estamos em
Auditoria da Qualidade. Horário: __h__min às
__h__min”.
É aconselhável, também,
seguintes recomendações:

observar

as

 desligar o telefone celular (principalmente
aparelhos com músicas estridentes) ao
ser auditado. Um colaborador poderá ser
encarregado de atender os telefonemas e
anotar recados. Exceções emergenciais
devem ser tratadas como tal;

 ser assíduo e pontual, principalmente se
você for escalado previamente para ser
auditado;
 usar indumentária
evento;

compatível

com

o

 portar crachá de identificação funcional;
 evitar atitudes e tratamentos irreverentes,
desrespeitosos e/ou debochados como,
por exemplo, se reportar aos colegas com
alcunhas depreciativas;
 evitar respostas impensadas às perguntas
formuladas pelo auditor. Pense e
interprete o que lhe foi perguntado, depois
responda;
 solicitar ao auditor que reformule as
questões que possibilitem interpretações
dúbias;
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 manter organizados e acessíveis para
consultas momentâneas os documentos
normativo-deliberativos, tais como manual
do SGQ, procedimentos documentados,
instruções de trabalho, planos da
qualidade, pois o questionário de auditoria
não é um teste para o fator memória;
 dar a destinação correta (antes da
auditoria) aos documentos obsoletos e
incompletos (eliminar ou transferir para o
depósito de arquivo intermediário). Tais
documentos podem ser causadores de
não conformidades. A seção 4.2 Requisitos de Documentação, da ISO
9001 é um pontos de auditoria previsíveis
de ser averiguado;
 organizar e tornar acessíveis os registros
da qualidade.

 atribuir a classificação correta e não exibir
acervos sobre assuntos sigilosos relativos
a produtos, contratos, parcerias etc.;
 evitar explanações prolongadas, prolixas
e/ou inoportunas;
 defender pontos de vista, mas evitar
discussões sobre tópicos infundados;
 resistir às improvisações e revelar apenas
aquilo que pode ser comprovado;
 resistir à tentação de conduzir ou controlar
o auditor.
O auditado pode, quando julgar necessário,
requerer o assessoramento de especialistas
da sua equipe. O auditor também pode ser
assessorado por experto de notório saber e
competência na área objeto da auditoria.
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