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Resumo: O presente trabalho apresenta um estudo de caso relativo à realização de 
auditorias internas com o intuito de implantar a norma ISO 9001:2000 em uma empresa que 
produz equipamentos em aço inox. São apresentadas características de auditorias internas, 
as dificuldades encontradas e é proposto uma visão de auditoria relacionando-a com o ciclo 
PDCA. Ressalta-se a idéia de que o sucesso de uma auditoria interna está fortemente 
condicionado pela efetiva consecução de uma cultura de qualidade na empresa, e um forte 
envolvimento dos profissionais. 
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1. Introdução 

Pode-se verificar que devido ao crescimento da globalização, a qualidade tornou-se 
indispensável para a liderança e o aperfeiçoamento contínuo de todas as organizações, além 
de ser um fator crucial para a sobrevivência das mesmas visto o ambiente competitivo dos 
dias atuais. 

Assim sendo, de acordo com Paladini (2004) a qualidade é buscada em todo o 
processo produtivo, para que o produto também saia dentro das especificações pré-
determinadas, influenciando desta forma na satisfação do cliente. 

Para Garvin (1992), identifica-se cinco abordagens principais para definição da 
qualidade: a transcendente, a baseada no produto, a baseada no usuário, a baseada na 
produção e a baseada no valor. A Tabela 1 mostra as definições de qualidade de acordo com 
estas respectivas abordagens. 

TABELA 1- Definição de Qualidade 

Abordagens Definição da Qualidade 

Transcendentes 
Qualidade é sinônimo de “excelência inata”, ou seja, a qualidade é algo 
abstrato; 

Baseadas no Produto 
Qualidade é uma variável precisa e mensurável, ao contrário da visão  
transcendente citada à cima; 

Baseadas no Usuário Qualidade “está diante dos olhos de quem observa” 

Baseadas na Produção 
Concentram-se no lado da oferta da equação e se interessam basicamente 
pelas práticas relacionadas com a engenharia e a produção.  

Baseadas no Valor 
Qualidade é definida em termos de custos e preços. Assim, tem-se nesta 
visão que qualidade é medida de acordo com as condições dos clientes, 
tanto em questão de uso quanto a sua viabilidade. 

Fonte: Garvin (1992).  

 
Verifica-se, portanto, que a questão de definir qualidade é muito ampla e requer 

múltiplas abordagens. 

Conforme Shiba et al (1997), uma das principais características da atual lógica de 
concorrência no mundo capitalista relaciona-se ao fato de que os mercados estão cada vez 
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mais dinâmicos e turbulentos. Diante deste panorama, muitas organizações estão focando suas 
preocupações em aplicações práticas de gestão com o intuito de ampliar a competitividade de 
suas empresas. 

A Gestão pela Qualidade Total (TQM) incorpora uma série de ações que uma 
organização deve realizar para alcançar a melhor qualidade possível e diferenciar-se no 
mercado. TQM pode também ser definido como um sistema estruturado que visa satisfazer 
clientes internos e externos, além dos fornecedores, integrando o ambiente de negócios com 
melhoria contínua, através de ciclos de desenvolvimentos, melhoria e manutenção aliados a 
uma mudança cultural na organização (MIGUEL, 2001). 

Em uma época em que a competição global é intensa, têm-se aplicado diversos 
métodos como uma maneira de implementar a estratégia, de sistematizar, garantir e controlar 
a qualidade para obter ou sustentar a vantagem competitiva, uma dessas práticas utilizadas 
pelas organizações são as normas da ISO 9000. 

2. ISO 9000 

A ISO (International Organization for Standardization ou Organização de 
Padronização Internacional), é um conjunto de normas internacionais de padronização da 
qualidade, cujo objetivo é facilitar o desenvolvimento internacional de padrões de qualidade 
para produtos e serviços; e se tornou um conjunto de princípios geralmente aceitos para 
documentação da qualidade. Seu surgimento significou um marco na industrialização, pois a 
implantação das normas contidas na série criou um novo conceito de padrão de excelência em 
todos os segmentos. A ISO 9000 oferece uma estrutura para mostrar a clientes como empresas 
voltadas para a qualidade testam produtos, treinam funcionários, mantêm registros e 
consertam defeitos. A obtenção do certificado ISO 9000 envolve uma auditoria da qualidade a 
cada seis meses realizada por um auditor ISO credenciado (KOTLER, 2000). 

A norma ISO 9000:2000 é composta por quatro normas primárias apoiadas por uma 
série de documentos suporte (normas, diretrizes, relatórios técnicos e especificações técnicas). 
As quatro normas primárias da atual revisão estão relacionadas na Tabela 2. 

TABELA 2 – Normas primárias da família ISO 9000:2000 
ISO 9000 Sistemas de gestão da qualidade  Fundamentos e vocabulários 

ISO 9001 Sistemas de gestão da qualidade  Requisitos 

ISO 9004 Sistemas de gestão da qualidade  Diretrizes para melhoria de desempenho 

ISO 19011 Sistemas de gestão da qualidade e/ou ambiental Diretrizes para auditoria 

Fonte: Mello et al. (2002). 
 

Quando uma organização adota a norma ISO 9001:2000, ela deve se esforçar para 
satisfazer a seus clientes e melhorar continuamente seu sistema de gestão da qualidade. A 
melhoria continua é um processo de aumento da eficiência da organização para cumprir a 
política e os objetivos da qualidade. A norma ISO 9001:2000 requer que a organização 
planeje e gerencie os processos necessários para a melhoria contínua de seu sistema de gestão 
da qualidade. A norma ISO 9004:2000 fornece informação que será útil para ir além da norma 
ISO 9001:2000 na melhoria da eficiência das operações (MELLO et al, 2002). 

As normas ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000 constituem um par coerente de normas, 
sendo que a ISO 9001 trata dos requisitos para a organização atingir a satisfação do cliente 
através dos sistemas de gestão da qualidade e a ISO 9004 fornece informações para a 
organização exceder os critérios exigidos pela primeira, especificamente tangendo à melhoria 
contínua do desempenho global de uma organização e sua eficiência, assim como à sua 
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eficácia (MELLO et al, 2002). 

De acordo com Martins et al. (2001), as principais características da ISO 9001:2000 
são: foco nas necessidades dos clientes; abordagem por processos; terminologia e linguagem 
simples; integração com a norma ISO 14000; ênfase na gestão da qualidade; estabelecimento 
de requisitos do sistema da qualidade; requisitos amplos e genéricos, organizados em 8 
seções. A Tabela 3 mostra estes requisitos da norma ISO 9001:2000. 

TABELA 3 – Requisitos da norma ISO 9001:2000 
Seção 0 – 
Introdução 

Onde é definido a missão da organização e o histórico da mesma.  

Seção 1 – 
Objetivo 

A organização esclarece sua aplicação e justifica, quando algum requisito desta norma 
não puder ser aplicado devido à natureza de uma organização e seus produtos, porém 
 stas exclusões se limitam aos requisitos da seção 7. 

Seção 2 – 
Referência 
Normativa 

Defição da norma, por exemplo, NBR ISO 9001-2000 – Requisitos para o Sistema de 
Gestão da Qualidade. 

Seção 3 – 
Termos e 
Definições 

Onde são estabelecidos termos e definições, tais como, MGQ – Manual de Gestão da 
Qualidade, T – Tabelas, entre outros. 

Seção 4 – 
Sistema de 
Gestão da 
Qualidade 

São requisitos gerais para o desenvolvimento e documentação do sistema de qualidade. 

Seção 5 – 
Responsabilidade 
da Direção 

Contém a política e os objetivos da qualidade, o planejamento e a administração do 
sistema da qualidade e além de revisões gerenciais. 

Seção 6 – 
Gestão de 
Recursos 

São requisitos sobre recursos humanos, treinamento, infra-estrutura e ambiente de 
trabalho. 

Seção 7 – 
Realização do 
Produto/Serviço 

Abrange todos os requisitos referentes ao planejamento da realização do produto, 
compras, produção e fornecimento de serviços, verificação, entrega e processos 
relacionados aos clientes. 

Seção 8 – 
Medição, Análise 
e melhoria 

Esta seção contém a medição das características do produto e do processo, o 
monitoramento do desempenho do sistema da qualidade, o controle de produtos não- 
conforme, as análise de dados e a busca da melhoria contínua. 

Fonte: Adaptado Ativinox (2005). 
 

A eficiência e a eficácia do processo podem ser diagnosticadas através dos graus de 
maturidade à pratica da melhoria contínua. Mello et al (2002) destaca que a vantagem dessa 
abordagem é que os resultados podem ser documentados e monitorados ao longo do tempo 
para atingir metas de melhoria. 

A adoção das normas padroniza os procedimentos da organização, de forma a garantir 
uniformidade nos processos e sistemas da qualidade, e oferecer tal confiança aos clientes na 
forma de um certificado (MIGUEL, 2001). 

3. Auditoria interna  

Segundo a Norma ISO 9000:2000 (apud MELLO et al, 2002) auditoria é um 
“Processo sistêmico, documentado e independente para obter evidências de auditorias e 
avaliá-las objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são 
atendidos.” A auditoria interna, também chamada de auditoria de primeira parte, são 
auditorias realizadas por uma equipe da própria organização. 

As empresas executam auditorias internas, com o objetivo de verificar se o sistema de 
gestão da qualidade está em conformidade com as disposições planejadas, com os requisitos 
estabelecidos pela série das normas ISO 9001:2000 item 8.2.2, com os requisitos do sistema 
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de gestão da qualidade estabelecido pela empresa; e se está mantido e implementado 
eficazmente (ADETEC, 2006). 

Ao auditor cabe a função de acompanhar e verificar as ações executadas para excluir 
as não conformidades e, ao responsável pela área auditada cabe assegurar que as ações sejam 
executadas o mais rapidamente possível. 

Para suprir as causas de não conformidade e, desse modo, evitar sua ocorrência, as 
empresas realizam ações corretivas e preventivas de acordo com os efeitos das não 
conformidades. As atividades de realização destas ações corretivas e preventivas conforme os 
itens 8.5.2 e 8.5.3 da norma ISO 9001:2000 (apud ADETEC, 2006) respectivamente, pode ser 
analisada na Tabela 4. 

TABELA 4 – Atividades de realização das ações corretivas e preventivas 
Ações Corretivas Ações Preventivas 

Levantar informações sobre causas reais de não 
conformidades, através de documentos como 
relatórios de não conformidades, reclamações de 
clientes, relatórios de auditorias, procedimentos do 
SGQ, indicadores de desempenho, controles de 
processo, dados do SGQ e registros da qualidade; 

Levantar informações sobre não conformidades 
potenciais e suas causas; 

Analisar a causa-raiz da não conformidade; 
Avaliar a necessidade de ação para evitar ocorrência 
de não conformidade; 

Propor ação necessária para eliminar a causa da 
não conformidade e evitar sua ocorrência; 

Propor ação necessária para evitar a não 
conformidade; 

Aprovar ação corretiva; Aprovar ação preventiva proposta; 

Implementar a solução proposta; Implementar a ação aprovada; 

Realizar acompanhamento e verificar a eficácia da 
ação; 

Realizar acompanhamento e verificar a eficácia da 
ação; 

Levantar informações sobre ações realizadas para 
análise critica da direção. 

Levantar informações sobre ações realizadas para 
análise da direção. 

Fonte: Adetec (2002). 
 

Uma ação corretiva é a resposta a uma não-conformidade identificada para determinar 
a causa raiz de um problema e iniciar um processo de correção, a fim de prevenir sua 
repetição (O’HANLON, 2006). 

As não-conformidades podem ser classificadas como maior ou menor. A não-
conformidade é considerada como maior se a organização não atende aos requisitos da norma; 
ou não faz o que diz fazer; ou ainda se existem lacunas significativas no sistema. Considera-se 
uma não-conformidade como menor se a organização está fazendo mais do que é requerido 
fazer, se a não-conformidade não tem impacto no produto ou se são verificados lapsos 
ocasionais e insignificantes (O’HANLON, 2006). 

Os procedimentos que serão descritos sobre auditoria interna refere-se aos executados 
na empresa estudada, na qual produz equipamentos em aço inox: 

3.1 Antes da Auditoria 

Para a realização das auditorias internas o grupo de auditores elaboram um programa 
de auditorias, levando em consideração a situação e importância dos processos e áreas a serem 
auditadas, bem como os resultados de auditorias realizadas anteriormente. Nesse programa é 
definido critérios da auditoria (conjunto de políticas, procedimentos ou requisitos usados 
como referencia), escopo (abrangência), freqüência (periodicidade) e métodos a serem 
empregados. 
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Depois de elaborado o programa de auditoria interna este é divulgado para toda a 
organização e semanas antes da data da auditoria é entregue aos auditados um comunicado, 
informando horário e itinerários que os auditores pretendem seguir. Deste modo, a auditoria é 
realizada com o conhecimento de todos. 

3.2 Na Auditoria 

Durante a execução da auditoria analisa se consta procedimento revisado no setor que 
está sendo auditado, se os funcionários do setor estão conscientes das suas responsabilidades e 
autoridades, inclusive sobre seus clientes internos e externos; da política da qualidade da 
organização; e se os procedimentos estão sendo seguidos corretamente. 

Depois de encerrado esse processo faz-se o relatório de auditoria, constando as 
conformidades, não conformidades e oportunidades de melhoria, identificando, quando 
necessário, quais os requisitos da norma ISO 9001:2000 não está sendo seguido. 

3.3 Depois da auditoria 

Esse relatório elaborado após a auditoria é entregue aos responsáveis dos setores 
auditados e estes juntamente com seus funcionários preenchem os relatórios de ação corretiva 
das não conformidades, e também os de ação preventiva das oportunidades de melhorias, 
identificando quais são as causas das não-conformidades, como podem ser resolvidas, 
propondo portanto, uma ação para eliminá-las, bem como, o responsável e o prazo para 
executar tais ações. 

Em seguida encaminha-se esse relatório para a gerência, de modo que esta aprove as 
ações propostas. Feito isto, assim que os prazos estabelecidos para cada ação proposta vai se 
encerrando, os auditores vão até o setor para analisar a eficiência da ação tomada a fim de 
resolver a não-conformidade e assim eliminá-la, preenchendo no relatório de ação corretiva se 
foi eficaz ou não, se necessário faz uma observação e assina como responsável pela 
verificação da eficácia. Portanto, uma ação corretiva encerrada devem estar preenchidos os 
campos do responsável pela verificação da eficácia, pois isto prova que a não-conformidade 
foi eliminada.  

Pode-se perceber, então, que a auditoria interna não termina com a divulgação do 
relatório e seus resultados. Os auditados devem preencher o formulário de ação corretiva, 
analisando a causa de cada não conformidade e propondo ações corretivas eficazes para evitar 
sua reincidência, com responsáveis e prazo. Os auditores internos devem acompanhar o 
andamento das ações corretivas, verificando aquelas que foram executadas, relatando o 
acompanhamento e somente fechando (concluindo) a não conformidade quando tiver certeza 
de que a ação corretiva foi eficaz. Somente quando todas as não conformidades constatadas 
durante a auditoria estiverem concluídas é que o processo poderá ser considerado como 
terminado. 

4. Avaliação da auditoria interna 

Devido ao estudo realizado sobre auditoria interna pôde-se notar alguns pontos 
positivos e negativos referentes à sua realização e sua eficiência. Tais como: 

4.1 Pontos Positivos 

a. Com as auditorias pode-se perceber quais os pontos que estão funcionando de acordo com o 
desejado, devido a constatação das conformidades; 

b. Pode-se também identificar as não-conformidades, ou seja, o que deve ser corrigido. Deste 
modo, fica mais fácil saber onde agir para eliminar uma falha na organização; 

c. Com as auditorias pode-se prever possíveis falhas futuras, oportunizando assim, ações 
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preventivas a fim de evitar uma não-conformidade; e 

d. Ajuda a identificar se os treinamentos estão sendo eficazes ou não, pois com as auditorias 
pode-se percebe se os funcionários compreenderam a política da qualidade da empresa, e suas 
responsabilidades e autoridades. 

4.2 Pontos Negativos 

a. As ações corretivas referentes às auditorias da empresa, só são concluídas se tiverem 
pessoas exigindo e cobrando estas ações e também seus relatórios. Geralmente os 
funcionários vêem este processo como algo que atrapalha o cotidiano do seu serviço; 

b. Muitas pessoas dentro da organização não compreende a importância e o quanto uma 
auditoria com sucesso pode favorecer a organização; 

c. Em muitas ocasiões não há um comprometimento efetivo da alta direção, fazendo com que 
as pessoas envolvidas no processo fiquem desmotivadas e desorientadas. 

A Figura 1 demonstra os aspectos positivos e negativos, em forma de facilitadores e 
restrições do processo de auditoria interna desta empresa na busca da certificação da Norma 
ISO 9001:2000. 

 

S
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FIGURA 1 – Facilitadores e restrições de uma auditoria interna 
 

5. Ciclo PDCA 

Segundo Werkema (1995), o ciclo PDCA é “um método gerencial de tomada de decisões para 
garantir o alcance das metas necessárias à sobrevivência de uma organização”. 

O ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Action) é composto por quatro fases básicas de controle: 
planejar, executar, verificar e atuar corretivamente. O significado dos termos do ciclo PDCA 
são (CAMPOS, 2004): 

- Planejamento (P): consiste em estabelecer metas sobre os itens de controle e 
estabelecer a maneira para atingir as metas propostas. 

- Execução (D): esta fase consiste em executar as tarefas como prevista no plano. 

- Verificação (C): A partir dos dados coletados na execução, compara-se o resultado 
alcançado com a meta planejada. 

- Atuação corretiva (A): Nesta etapa o usuário atuará no sentido de fazer correções 

FFaaccii ll ii ttaaddoorr eess::   
- Identifica conformi-
dades; 

- Corrige não conformi-
dades; 

- Previne futuras não 
conformidades; 

- Auxilia a identificar 
falhas em treinamentos;  

 

 RReessttrr iiççõõeess::  
- Pouca motivação dos 
funcionários em solu- 
cionar as não-confor-
midades; 

- Desconhecimento da 
importância e dos bene-
fícios de uma auditoria; 

- Pouco comprome-
timento da alta direção. 
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definitivas. 

Existem dois tipos de metas a serem atingidas: as metas para manter, também conhecidas 
como meta padrão e as metas para melhorar. A primeira consta de uma faixa aceitável de 
valores para o item de controle considerado, representando especificações do produto e a 
segunda surge do fato de que o mercado sempre deseja um produto cada vez melhor, a um 
custo cada vez menor, além de entregas cada vez mais precisas. O ciclo PDCA utilizado para 
atingir metas para manter pode ser denominado de SDCA (Standard, Do, Check, Action), pois 
requer que a organização padronize, por exemplo, um procedimento, execute-o, verifique-o e 
atue corretivamente se necessário (WERKEMA, 1995). A Tabela 5 mostra o procedimento do 
ciclo para manter e para melhorar. 

TABELA 5: Procedimento do Ciclo PDCA e SDCA 
Ciclo Manter  Melhorar  

S / P 

Nesta etapa S define-se a meta padrão, ou 
seja, o resultado que se deseja atingir; 
define-se também o procedimento opera-
cional padrão, que é o planejamento do 
trabalho repetitivo que deve ser executado 
para atingir a meta.  

A etapa P tem como função identifcar o 
problema, reconhecer suas características, 
fazer uma análise para descobrir as principais 
causas deste problema e então elaborar um 
Plano de Ação. 

D 

Aqui faz-se os treinamentos, a supervisão 
e a auditoria, que são os elementos 
necessários para cumprir o procedimento 
operacional padrão. 

Esta etapa consiste no treinamento das tarefas 
estabelecidas no plano de ação, na execução 
destas tarefas e na coleta de dados que será 
utilizada na próxima etapa. 

C 
Esta etapa consiste no acompanhamento 
da meta, ou seja, avalia se a meta foi ou 
não alcançada. 

Aqui é feita a confirmação da efetividade da 
ação de bloqueio adotada. Se o bloqueio não 
for efetivo deve-se voltar para a etapa P. 

A 

Caso a meta padrão não tenha sido 
alcançada, deve-se adotar a ação corretiva 
sobre o desvio detectado. 

Consiste em adotar as ações cuja implantação 
permitiu o alcance da meta e deve ser feita 
uma revisão das atividades realizadas e o 
planejamento para trabalhos futuro. 

Fonte: Werkema (1995). 

 
6. O ciclo PDCA como apoio a auditoria 

A partir deste estudo, torna-se possível lançar, portanto, uma proposta que consiste em 
analisar as auditorias internas como parte de um ciclo PDCA, pois, desta forma, o 
procedimento para resolução de uma não-conformidade de uma auditoria pode se tornar mais 
eficaz e de melhor compreensão. 

Deste modo, durante a auditoria são constatadas as conformidades, não-conformidades 
e oportunidades de melhoria, que são emitidas em um relatório onde os auditados e seus 
responsáveis discutem e iniciam os relatórios de ação corretivas e preventivas, identificando 
suas causas, propondo um plano de ação para eliminá-la, um responsável e um prazo para a 
execução deste plano. Esta fase pode ser considerada como a etapa P (plan) do ciclo PDCA. 

Logo após a aprovação da ação proposta inicia-se a etapa D (do) do ciclo, que 
compreende na execução do planejamento a fim de eliminar as não-conformidades. Deve-se 
observar que esta etapa tem um responsável e um prazo a ser cumprido, no qual foi 
estabelecido no planejamento. 

Feito isto, os funcionários do setor devem comunicar os auditores para que seja feita 
uma nova verificação com o intuito de analisar se a ação foi eficaz. Portanto, esta é a etapa C 
(check) do ciclo. Aqui se verifica duas possibilidades: ação ineficaz ou ação eficaz. 

Se a ação tomada não for eficaz, as não-conformidades não são encerradas e 
novamente os funcionários com seus responsáveis se reúnem para analisar suas causas, 
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propondo novas ações para então eliminá-las definitivamente. 

Por outro lado, se a ação tomada for eficaz deve-se adotá-la como padrão para que a 
causa seja eliminada definitivamente e deste modo, encerrar a não-conformidade do setor. 
Chega-se, portanto, na etapa A (action) do ciclo PDCA. 

Esse processo de integração dos procedimentos da auditoria interna juntamente com o 
ciclo PDCA pode ser visualizado na Figura 2. 

Ciclo Auditoria  

Problema Identifica as Não-conformidades 

Observação 
Observa as características das Não- 
conformidades 

Análise 
Analisa as causas das Não- 
conformidades 

P 

Plano de Ação Cria um Plano de Ação 

D Execução Executa o plano de ação 

C Verificação 

Verifica se a ação foi eficaz (se 
não for, volta para a observação da 
etapa P, se for segue para a  
próxima etapa) 

Padronização 
Padroniza a ação para evitar a 
repetição das não-conformidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
A 

Conclusão 
 

Encerra a não-conformidade 

FIGURA 2 – Auditoria interna auxiliada pelo Ciclo PDCA. 
 
 Desta forma, percebe-se na Figura 2 a viabilidade de junção do processo de auditoria 
com o ciclo, de modo a facilitar todo o procedimento. 

7. Conclusão 

 Após o estudo de auditoria interna, observou-se a existência de vários pontos positivos 
e negativos, dentre eles, o baixo comprometimento dos funcionários em relação a execução do 
processo de auditoria, visto que estes muitas vezes não compreendem a importância de sua 
participação no processo, tornando-se assim, apenas cumpridores de ordens. 

 Deste modo, propõe-se a divulgação da auditoria interna auxiliada pelo ciclo PDCA, 
(conforme a Figura 2) em treinamentos na organização, pois assim, os funcionários passariam, 
ao menos, a ter uma visão de ciclo da auditoria, ou seja, iriam perceber seu procedimento e 
também ter consciência de que uma execução mal feita de um plano de ação irá retornar para 
ele mesmo num futuro próximo, motivando-os assim, a fazer bem feito pela primeira vez, 
evitando, que tenham trabalho dobrado, o que consequentemente exigiria uma mudança de 
cultura na organização como um todo. 

 Portanto, fica proposto para um estudo futuro a comparação destas auditorias 
convencionais com as auditorias auxiliada pelo ciclo PDCA. 
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