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Epígrafe
O questionário de verificação é ao mesmo tempo:
a) um instrumento auxiliar de coleta e
disponibilidade de informações; b) um roteiro
baseado em uma sequência lógica de tarefas e
operações: c) uma forma de apoio intelectual para
prevenir e compensar eventuais limites da
memória humana e evitar lapsos de atenção
durante a realização de uma auditoria. Ele

fornecerá informações precisas e viabilizará a
produção de outro documento de relevância
maior: o relatório de auditoria. Não confie apenas
na sua memória operacional, roteirize todos os
questionamentos, faça todas as anotações em
tempo real, com base em evidências, colete
provas e relate testemunhos e ocorrências.
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MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

Minha primeira regra de conversação é esta: eu nunca aprendo uma coisa enquanto
eu estou falando. Eu percebo toda manhã que nada do que eu disser hoje me
ensinará nada, então se eu vou aprender muito hoje, eu o farei ouvindo.
Larry King

QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA DA QUALIDADE

1 Embasamento
O questionário de verificação (checklist, na
preferência de alguns profissionais) é um
instrumento
auxiliar
para
coleta
e
disponibilidade de informações, destinado a
orientar a realização de auditoria da
qualidade e reduzir possibilidades de
insucessos, de forma a compensar eventuais
limites da memória humana e evitar lapsos
de atenção. Ele ajuda orientar a sequência
lógica de passos e assegurar a coerência e

integridade de informações na realização de
um rol de tarefas nas quais os tópicos de
questionamentos são orientados de forma
sistemática. O questionário de verificação
viabilizará a produção de outro documento: o
relatório de auditoria.
O autor deste fascículo participou, por muitos
anos, de ciclos de auditorias da qualidade de
primeira e terceira partes, nas quais alguns
auditores líderes, em atitudes que denotavam
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autoconfiança e muita desenvoltura no
desempenho das suas tarefas, não se
orientavam por questionários de verificação
previamente elaborados. Claro que se tratava
de profissionais que sustentavam suas
performances em anos de experiência.
Todavia, esse procedimento constitui-se em
um risco de insucesso, pois um auditado
ardiloso e profundamente conhecedor da sua
área de especialização pode mascarar
resultados e colocar o auditor em
dificuldades para obtenção de evidências
para questões mal formuladas ao calor de
um momento de tensão para todos os
envolvidos. (É bom lembrar que o auditor
também será avaliado). Em contrapartida,
muitos são os testemunhos de auditorias
bem-sucedidas, nas quais o auditor seguia

roteiros construídos sobre questionários de
verificação produzidos de forma esmerada.
O sucesso dessa etapa de preparação
requer que:
 o escopo da auditoria (extensão e limites
do evento) seja estabelecido com a
antecedência requerida para a elaboração
do plano de auditoria;
 os critérios de auditoria (conjunto de
políticas, procedimentos ou requisitos)
sejam bem formulados e esclarecidos;
 as equipes de auditoria (auditores líderes,
auxiliares
e
especialistas)
sejam
convocadas, constituídas e treinadas;
 o cronograma de auditoria seja produzido
e amplamente disseminado por toda a
organização.

2 Considerações Relevantes
No exercício da função de auditor interno da
qualidade, ao receber a incumbência de
auditar determinado processo, a primeira
providência a ser tomada, dentre tantas
informações iniciais a serem levantadas com
vistas à produção do questionário de
verificação, é estabelecer os pontos de
averiguação, de acordo com o escopo da
auditoria. Significa que, antes de iniciar a
elaboração do questionário, devemos ter
consciência clara do verdadeiro propósito da
nossa missão e dos objetivos a serem
alcançados com a auditoria. Às equipes
auditoras devem ser transmitidas pelo
representante
da
direção,
segundo
instruções provenientes da alta direção,
orientações sobre os princípios norteadores e
os objetivos e metas de cada ciclo de
auditoria. Essas atividades são iniciadas
considerando que:
 embora o auditor deva se basear em
evidências
(principalmente
provas
documentais),
as
informações
e
testemunhos transmitidos verbalmente
pelos auditados devem ser considerados
fidedignos;

 é importante considerar que a auditoria é
realizada por amostragem e, por
conseguinte, os resultados relatados não
correspondem
à
totalidade
das
ocorrências de não conformidades
detectadas em atividades e produtos de
cada processo auditado;
 certamente existirão atividades e produtos
não conformes que não constaram do
questionário de verificação;
 o auditor deve manter-se atento às
hipóteses de ocorrências além do escopo
de auditoria e relatá-las;
 a todos os auditores internos e demais
colaboradores da organização é facultado
o acesso aos documentos normativodeliberativos e registros de sistemas,
processos e atividades;
 o auditor interno participa do cotidiano da
organização e tem oportunidade de
conhecer antecipadamente a performance
da equipe de trabalho a ser auditada;
 um questionário de verificação bem
elaborado facilita o direcionamento e a
condução da auditoria, bem como o
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enriquecimento de detalhes a serem
registrados em relatórios de auditoria
interna;
 os relatórios de auditoria proporcionam
aos diretores, gerentes e coordenadores
ótimas oportunidades para viabilizar ações
corretivas e preventivas com vistas à
erradicação das causas-raiz de não
conformidades
reais
e
potenciais

detectadas durante as auditorias internas
da qualidade;
 finalmente,
a
organização,
seus
fornecedores e clientes se beneficiarão,
ao término de cada ciclo de auditoria
interna da qualidade, com a melhoria
contínua de sistemas, processos e
produtos.

3 Comunicação Efetiva com o Auditado
Maiores informações sobre a importância de
elaborar questionários de verificação bem
fundamentados
são
apresentados
na

transcrição ipsis litteris da matéria produzida
por Goble [et al.]1, a seguir:

Requisitos Essenciais de uma Audição Efetiva

Auditores internos confiam fortemente em
entrevistas pessoais com gerentes e
empregados para obter informação. Esse é
o primeiro recurso de verificação sobre o
que é observado no local de trabalho ou
resumido
em
políticas
e
manuais.
Entrevistas
de
auditoria
são
frequentemente organizadas em torno de
listas de perguntas elaboradas para
identificar
fraquezas
nos
controles,
ineficiências operacionais, ausência de
conformidade ou outras coisas do gênero.
Como
uma
ferramenta
para
obter
informação, a habilidade e o conhecimento
do auditor ao realizar perguntas são tidos
como certo. Porém, de fato, a habilidade
para usar questionários efetivamente é uma
habilidade pouco entendida e raramente
citada na literatura sobre auditoria interna.
Questionários podem ser utilizados para
algo mais do que colher informações.
Questionários
controlam
comunicação
pessoal. Eles têm o poder de concentrar o
foco em perguntas-chave e motivar ações
imediatas. Questionários podem também

ser utilizados para minimizar conflitos,
facilitar a negociação e dissipar reações
emocionais.
Com
perguntas
corretas,
auditores internos podem fornecer um meio
para persuadir os auditados da resistência
com relação às recomendações da auditoria
interna.
O propósito deste projeto de pesquisa é
identificar maneiras práticas que auditores
internos possam fazer perguntas para
alcançar objetivos específicos da auditoria.
Este relatório está dividido em quatro
seções:
1)
os
pré-requisitos
da
comunicação efetiva, 2) o poder das
perguntas para minimizar conflitos e
desentendimentos,
3)
questionamento
como uma ferramenta de persuasão e
negociação, e 4) os requisitos essenciais
para ouvir efetivamente.
(O enfoque nesta nota técnica é a primeira
seção citada pelo autor).

Os Pré-requisitos da Comunicação Efetiva

Qualidade: reflexões e críticas. Notas Técnicas - Ano III – Número 63 – Julho de 2011. Página 4 de 6

Perguntas são mais comumente utilizadas
para se obter informações. A confiabilidade
da informação, entretanto, depende de uma
clara comunicação entre auditores internos

e auditados. Perguntas efetivas em última
análise dependem de um entendimento
mútuo. Seguem algumas sugestões para
assegurar uma boa comunicação.

Sempre Pergunte por Coisas Específicas

É da natureza humana pensar e perguntar
em termos gerais. Por exemplo, suponha
que um auditor interno pergunte sobre a
viabilidade
da
mudança
de
um
procedimento de controle e receba a
seguinte resposta: "A implementação desse
procedimento não apresenta uma boa
relação custo/benefício”. Esta resposta é
facilmente entendida, porém, pode ser
qualquer coisa e não está muito clara. Para
obter informações específicas o auditor

interno deve fazer perguntas específicas:
“Quais custos adicionais estão envolvidos?”.
“Existem alternativas que apresentam
melhor relação custo-benefício?”. “Como
você mudaria o procedimento para tornar
isso mais efetivo?”. Sem levar adiante
perguntas detalhadas, respostas gerais e
não específicas são improdutivas. Elas não
ajudam a identificar o núcleo do problema e
contribuir para soluções significativas.

Preste Atenção no que Não Foi Dito

Mesmo
auditados
bem
intencionados
podem falhar ao fornecer informações
quando questionados por um auditor
interno. Alguns auditados pensam que é
falta de educação desperdiçar o tempo do
auditor com informações que não foram
solicitadas.
Outros
podem
omitir
informações
porque
não
parecem
relevantes para eles naquele momento, ou
porque
eles
não
entendem
complementarmente
o
propósito
da
pergunta do auditor. Por exemplo, como
parte de um questionário de controles
internos, um auditor pergunta: “Você
concilia o balanço do banco em uma base
mensal?”. O auditado responde “não”. O
auditor marca não indicando uma fraqueza
no controle interno. O auditado não

mencionou que os balanços do banco são
recebidos e conciliados semanalmente.
A utilização de perguntas abertas pode
ajudar a minimizar esse tipo de problema
de comunicação. Questões abertas não
podem ser respondidas com um simples
“sim” ou “não”. O auditor interno deveria
ter perguntado, “Com que frequência você
concilia os balanços do banco?”. Auditores
internos deveriam incentivar auditados a
fornecer respostas amplas e completas para
as perguntas da auditoria, e então fornecer
tempo suficiente para que os auditados
respondam. Isto também será necessário
para explicar o contexto e o propósito de
algumas perguntas da auditoria para ajudar
auditados a avaliar o tipo de informação
que é importante para um auditor interno.

Proteção Contra Suposições sem Comprovação

Esse é um problema de comunicação que
pode
passar
despercebido.
Enquanto
suposições ajudam auditores internos a
tomar
decisões
mais
eficientemente,
suposições sem comprovação são a maior

fonte de desentendimentos. Suposições
sem comprovação são mais factíveis de
ocorrer quando um auditor interno está se
relacionando
com
auditados
que
forneceram
informações
precisas
e
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confiáveis no passado. Suponha, por
exemplo, que um auditor interno sugira
uma forma de cortar custos de fabricação
de um determinado componente. O
auditado gosta da sugestão e concorda em
investigar a viabilidade da proposta do
auditor. Mais tarde o auditado informa que
a idéia não poderá ser implementada
porque constituiria violação de cláusulas de
um contrato que restringe a demissão de
funcionários. O auditor interno solicita uma

cópia do contrato e verifica que a
declaração do auditado está correta. Para
se certificar, entretanto, o auditor interno
decide solicitar à consultoria jurídica a
revisão do contrato. Somente aí se
descobre que uma recente alteração
contratual
permite
a
demissão
de
empregados, desde que seja notificada
adequadamente
e
sejam
pagas
as
indenizações.

Preste Atenção no Significado das Palavras

Mortimer Adler, estudioso da Universidade
de Chicago que ajudou no lançamento do
programa Melhores Livros, sempre enfatiza
a importância do entendimento dos termoschave utilizados por um autor. Escritores
frequentemente
atribuem
significados
especiais para palavras e expressões
comuns. Por exemplo, quando o filósofo
Aristóteles usou o termo “elementos” para
descrever o fenômeno físico, ele não tinha
se referido aos elementos estudados nos

dias de hoje nas aulas de química. Um
leitor não familiarizado com o significado
atribuído por ele não entenderia ou não
apreciaria os argumentos e observações de
Aristóteles. Isso também se aplica a
conversação entre pessoas. Termos-chave
tais como “Controles Internos”, por
exemplo,
podem
facilmente
causar
desentendimentos e confusão a menos que
o significado esteja completamente claro
para o Auditado.

4 Considerações Finais
Auditores da qualidade de organizações
certificadas pela ISO 9001 e/ou ISO 14001
devem ter o domínio da terminologia
específica e estar conscientizados da série
de requisitos estabelecidos nas normas
ABNT NBR ISO 9001:2008 - Sistemas de
Gestão da Qualidade - Requisitos; ABNT
NBR ISO 14001:2004 - Sistemas de Gestão
Ambiental - Requisitos com Orientações para
Uso; ABNT NBR ISO 19011:2002 - Diretrizes
para Auditorias de Sistema de Gestão da
Qualidade e/ou Ambiental, pois os preceitos
constitutivos desses documentos são pontos
de verificação primordiais em todas as
auditorias da qualidade.

Outras fontes indispensáveis de informação
para levantamento de pontos de auditoria em
questionários de verificação são:
 documentos normativo-deliberativos do
SGQ da organização;
 orientações da alta direção e do
representante da direção;
 plano, escopo e cronograma da auditoria;
 mapa dos sistemas de processos da
organização;
 dados e informações colhidos em
reuniões de trabalho que antecedem a
auditoria;
 relatórios e registros, se houver, de
auditorias realizadas anteriormente.

Referência: 1) Daniel A. Goble, Lauren E. Shahreen, and Raymond Jeffords, Pd. D., CPA, Raymond-Jeffords@utc.edu.
Perguntas para auditores internos: Janeiro/fevereiro: Educador IIA 2004.
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