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Epígrafe
Resposta 1 - Quem é negligente quanto ao
cumprimento dos princípios de gestão e à
observância dos requisitos gerais e específicos
do SGQ, deve se sentir temeroso na defrontação
com as auditorias da qualidade.

comerciais, fornecedores e clientes; c) conduzem
a organização de acordo com os ditames para o
sucesso sustentado; d) primam em respeitar os
fundamentos da responsabilidade social e o
exercício do controle ambiental.

Resposta 2 - Não têm o que temer aqueles que:
a) cumprem e fazem cumprir os preceitos
normativos da ISO 9001 e/ou ISO 14001; b)
honram contratos firmados com parceiros

Nota - Auditorias são excelentes oportunidades
para atestar a declaração da conformidade
organizacional com os padrões de excelência
mundial em gestão da qualidade.
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MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

Thirty Six Faces of Expression, Louis Boilly

Quando as pessoas falam, frequentemente revelam sentimentos, bem como fatos. O tom de
voz do auditado, a escolha das palavras, a expressão facial dele são tão importantes quanto
a informação que ele fornece. Um auditor interno deveria tentar ser uma caixa sonora sem
preconceitos e sem prejulgamentos para com os sentimentos do auditado. Ouvir os
sentimentos pode ajudar o auditor interno a distinguir os maiores problemas dos menores.
Por exemplo, um auditado que repetidamente mostra ressentimento ou irritação sobre
questões pequenas tais como relatório mensal para a gerência pode na verdade estar
ressaltando muito mais o problema relacionado com o conteúdo daquele relatório.
Francis J. Aguiar

QUEM TEM MEDO DE AUDITORIAS DA QUALIDADE?

1 Embasamento
O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)
tem vida própria, permeia e mantém
interfaces com todos os sistemas de
processos especializados na realização de

produtos e destinados à gestão de recursos
da organização certificada, ou seja, sistemas
organizacionais das áreas de fins e de meios.
Como tal, o SGQ está sujeito a passar,
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de-obra etc., de modo a alcançar um estágio
de excelência global de gestão, manter a
melhoria contínua e proporcionar a inovação
do sistema. Trata-se de um estágio
identificado como neguentropia. Entretanto,
fatores como obsolescência documental,
inobservância dos princípios de gestão da
qualidade, indisciplina técnica e descuidos
relativos à retroalimentação, podem conduzir
o SGQ à entropia. Trata-se de um estágio
crítico que compromete as aspirações de
desenvolvimento da organização.

desde a sua criação, pelos estágios
caracterizadores do seu ciclo vital, como
crescimento,
evolução,
renovação,
estagnação,
involução,
decadência,
obsolescência e, em muitos casos, falência.
É quando a organização se acha prestes a
perder a certificação. Vide figura 1.
No primeiro estágio da sua existência, a
tendência natural do sistema é crescer,
considerando: a) os esforços envidados por
todos os colaboradores da organização para
conquistar a certificação ISO 9001 e/ou ISO
14001; b) a descoberta e a procura dos
produtos (saídas de processos) do SGQ
pelos respectivos usuários; c) os esforços
para manutenção e melhoria da qualidade.

Se a alta direção negligenciou as suas
responsabilidades de liderar a organização
rumo à otimização de processos e à melhoria
contínua do SGQ, existem, sim, sérias
razões para temer as auditorias da
qualidade. Os resultados das auditorias
espelham
a
realidade,
devem
ser
interpretados
como
radiografias
da
performance mantida pela organização entre
as datas-limite da última e da recémconcluída auditoria. Todavia, não há razão
para se desesperar, basta aplicar recursos
necessários para possibilitar a sinergia do
SGQ.

A evolução é consequência do crescimento.
Evolução, aqui, tem conotação com
aperfeiçoamento, racionalização e otimização
de processos, objetivando atingir eficiência e
eficácia de todos os segmentos que
compõem o SGQ.
A renovação implica na constante introdução
de novas tecnologias, na modernização de
equipamentos, no aperfeiçoamento da mão-

FASES DO CICLO VITAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
EVOLUÇÃO

ESTAGNAÇÃO

3 - RENOVAÇÃO

2 - CRESCIMENTO

INVOLUÇÃO

5 - DECADÊNCIA

4

1 - CRIAÇÃO

6 - OBSOLESCÊNCIA

7 - ENTROPIA

9 - SINERGIA

8 - RETROALIMENTAÇÃO
(Feedback)

FALÊNCIA

Figura 1
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2 Práticas de Gestão do SGQ

Quem está habituado e se compromete a
cumprir rigorosamente com os requisitos
gerais e específicos do SGQ, identificados,
estabelecidos,
documentados
e
disseminados por toda a organização, não
precisa temer pelos resultados, pois as
auditorias da qualidade são por definição da
ISO “processos sistemáticos, documentados
e independentes, para obter evidências de
auditorias e avaliá-las objetivamente para
determinar extensões nas quais os critérios

de auditoria são atendidos”. É recomendável
que os dirigentes e colaboradores de uma
organização certificada se orientem pelas
práticas, resumidas seguinte na frase:
“A organização deve dizer o que faz, fazer o
que diz, provar que faz o que diz, examinar
os sistemas de processos, introduzir
melhorias contínuas e promover inovações
no SGQ”. Vide interpretação dessas práticas
no quadro a seguir:

Práticas do Sistema de Gestão da Qualidade
A Organização deve

Procedimento
ao planejar, desenvolver e implementar o SGQ com observância aos
princípios de gestão da qualidade: foco no cliente, liderança, envolvimento
das pessoas, abordagem de processos, abordagem sistêmica para a gestão,
melhoria contínua, abordagem factual para tomada de decisões, relações
mutuamente benéficas com fornecedores;

dizer o que faz...

produzir, disseminar e gerir conjuntos de documentos normativo-deliberativos
do SGQ, nos quais os requisitos gerais e específicos por processos são
regulados. São destacadas as seguintes espécies documentais: Missão,
Visão de Futuro, Política da Qualidade, Planejamento da Qualidade, Manual
de Gestão da Qualidade, Procedimentos Documentados, Instruções de
Trabalho, Planos da Qualidade, Metodologias Operacionais etc.;

fazer o que diz...

ao seguir as determinações fixadas nos documentos do SGQ, com disciplina
técnica e observância ao que foi planejado;

provar que faz o que
diz...

ao produzir e manter acessíveis os registros probatórios do que foi realizado
(registros são espécies documentais que apresentam resultados obtidos e/ou
fornecem evidências das atividades realizadas);

examinar os sistemas de
processos...

ao realizar periodicamente vistorias, inspeções e auditorias internas e
externas da qualidade, executar ações corretivas e preventivas, e erradicar
causas-raiz de não conformidades reais e potenciais então detectadas;

introduzir melhorias
contínuas e promover
inovações no SGQ...

ao aplicar a Metodologia do Plan  Do  Check  Act (PDCA) na gestão
da qualidade; e ao fazer girar continuamente o PDCA de processos
organizacionais relativos à realização de produtos e à gestão de recursos.

Figura 2
Em resumo, aqueles que cumprem e fazem
cumprir os preceitos normativos da ISO 9001
e/ou ISO 14001, honram contratos firmados
com parceiros comerciais, fornecedores e
clientes; conduzem a organização de acordo
com os ditames para o sucesso sustentado;
primam em respeitar os fundamentos da

responsabilidade social e o exercício do
controle ambiental, não têm o que temer.
As auditorias são excelentes oportunidades
para atestar a declaração da conformidade
organizacional com padrões de excelência
mundial em gestão da qualidade.
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3. Atualização de Documentos do SGQ.
Documentos obsoletos e imprecisos são
fontes potenciais de não-conformidades.
Lembre-se que “defeitos geram defeitos”.
Além de produzir e disseminar, é obrigação
do gestor responsável pela produção de
espécies normativo-deliberativas, cuidar da
sua atualização sempre que se fizer
necessário, tendo em vista prevenir a
obsolescência
documental
e
suas
consequências negativas. É imperativo que
todos os colaboradores envolvidos nos

processos respectivos sejam informados e
treinados em relação às práticas decorrentes
dessas atualizações documentais.
Os registros devem ser organizados segundo
os respectivos planos de arquivamento, ter
suas temporalidades (eliminação ou guarda
permanente) determinadas e praticadas.
Os acervos documentais devem ter suas
consultas facilitadas onde e quanto
necessário.

4 Auditorias Educacionais
Segundo Kaoru Ishikawa qualidade começa
com educação e termina com educação. Não
seria diferente em relação às auditorias da
qualidade.
Uma ideia brilhante, no que se refere à
manutenção da performance das equipes de
trabalho em relação às auditorias da
qualidade é a constituição de comitês
internos de apoio da qualidade à semelhança
dos Círculos de Controle da Qualidade
(CQC) idealizados por Ishikawa. De forma
independe das atribuições corriqueiras em
suas unidades organizacionais, os membros
desses comitês assumem responsabilidades
de atuarem como agentes setoriais do SGQ.
Uma das obrigações do agente setorial do
SGQ é proporcionar treinamento teóricoprático versando sobre auditorias da
qualidade aos seus colegas de trabalho. O
conteúdo programático desses eventos deve

proporcionar simulações de auditorias com
vivências de pontos reais de verificação
sobre gestão de processos das respectivas
unidades organizacionais. Auditores internos
da qualidade são presenças marcantes
nesses treinamentos. (Oportunamente será
produzida uma nota técnica sobre comitês de
apoio da qualidade.)
É recomendável, também, a realização de
auditorias educacionais. O programa da
auditoria, na modalidade educacional, será
enriquecido da missão de educar e exercitar
a performance dos auditores e auditados em
relação às preparações que antecedem os
eventos e as posturas consideradas ideais
em todas as fases do processo de auditoria.
É aconselhável que, ao término de cada
etapa, sejam realizadas reuniões do tipo tiradúvidas para reflexão e fixação das lições
apreendidas.

Qualidade: reflexões e críticas. Notas Técnicas - Ano III – Número 62 – Junho de 2011. Página 5 de 5

