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RESUMO 
 

Este artigo tem por objetivo apresentar aos empresários, comunidade acadêmica e 
demais interessados uma introdução do que é auditoria operacional voltada as 
gestões de qualidade, sobre normativas de qualidade ISO dentro da auditoria e 
como elas funcionam dentro das empresas para poder auxiliar seus gestores com 
relação a qualidade dos produtos adquiridos. Essas normas visam um melhoramento 
constante em seus processos. Visando o aperfeiçoamento de normas técnicas e 
cientificas foram criadas as normativas de qualidade ISO (International Standard for 
Organization). Ela busca aprimorar o que seu colaborador está fazendo de tal forma 
que seu ambiente de trabalho e o que está produzindo esteja nos padrões da 
empresa e do ISO.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Auditoria, qualidade, ISO.  

 
INTRODUÇÃO 

 

O presente tema de pesquisa é sobre normativas de qualidade ISO dentro da 

auditoria e como elas funcionam dentro das empresas para poder auxiliar seus 

gestores com relação a qualidade dos produtos adquiridos. A ISO engloba pontos 

referentes a garantia da qualidade em projetos, desenvolvimento, produção, 

instalação e serviços associados, objetivando a satisfação do cliente pela prevenção 

de não conformidades em todos os estágios envolvidos no ciclo de qualidade da 

empresa. A ISO (International Organization for Standardization - Organização 

Internacional de Normalização) é uma organização não governamental, fundada em 

1947, com sede em Genebra, na Suíça, que visa estabelecer normas que 

representem e traduzam o consenso dos diferentes países do mundo. ISO 

9001:9002 é uma norma internacional que fornece requisitos para o Sistema de 
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Gestão da Qualidade (SGQ) das organizações. Faz parte de uma série de normas, 

geralmente chamada no coletivo de “Série ISO 9000”. 

A busca pelo conhecimento nessa área se dá ao cotidiano de empresas que 

buscam a qualidade de serviço, para que haja um bom desempenho dos 

colaboradores. Isso acontece por que á problemas que afetam no desempenho dos 

colabores, por isso buscamos aprimorar o conhecimento fazendo auditorias para que 

haja qualidade e não ocorram erros para retrabalho. Para isso existem normas de 

qualidade que acompanham desempenho das operações contábeis que usam 

perícias analíticas para verificação da qualidade do serviço prestado. 

O objetivo geral que a auditoria interna objetiva desenvolver trabalhos de 

gestão de risco operacional adequação de métodos, de controles internos 

administrativos que ajudam em processos para que funcionem com garantia e de 

acordo com o planejado. Com eficiência, eficácia e efetividade do desempenho 

organizacional. 

O objetivo específico que a vários procedimentos na auditoria interna, que se 

baseiam em testes de observação e investigação, que permitem que o auditor 

busque compreender o que está acontecendo para tirar suas conclusões. Alguns 

Testes dentro desses procedimentos são os seguintes, inspeção, observação, 

investigação. Eles visam à obtenção de evidencia quando â suficiência de exatidão 

nos dados produzidos dentro da entidade, inspeções verificação de registros, 

documentos e ativos tangíveis, observações acompanhamento de processo ou 

procedimento quando de sua execução, Investigação e confirmação obtenção de 

informações perante pessoas físicas ou jurídicas conhecedoras das transações e 

das operações, dentro ou fora da entidade. 

O relatório é documento no qual a auditoria interna apresenta as informações 

obtidas durante a execução dos procedimentos, nesse documento deve ser redigido 

de forma clara com objetividade e imparcialidade de forma que possa expressar 

suas conclusões e recomendações para que decisões possam ser tomadas. Ele 

deve abordar no mínimo os seguintes aspectos o objetivo e a extensão dos 

trabalhos; a metodologia adotada; os principais procedimentos de auditoria 

aplicados e sua extensão; eventuais limitações ao alcance dos procedimentos de 
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auditoria; a descrição dos fatos constatados e as evidências encontradas; as 

conclusões e as recomendações resultantes dos fatos constatados. 

 
1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
A auditoria tem por objetivo avaliar os fatos e ações da empresa, se os 

mesmos estão em conformidade com suas normas, diretrizes e também a legislação 

aplicada á espécie e os fatos assim podendo reformular ou adequar eventuais 

distorções de processos para que os objetivos da sociedade sejam alcançados. 

O Autor Attie, define auditoria como: 

 
A auditoria é uma especialização contábil voltada a testar a eficiência e 
eficácia do controle patrimonial implantado com o objetivo de expressar uma 
opinião sobre determinado dado, a auditoria das demonstrações financeiras 
visa as informações contidas nessas afirmações, assim é evidente que 
todos os itens, formas e métodos que influenciam também estarão sendo 
examinados. (ATTIE 2010, p.28). 
 

Assim criando um processo de qualidade dentro das empresas, buscam 

aperfeiçoar certos métodos de qualidade e buscam trazer eficiência e agilidade. Os 

procedimentos de auditoria são ligados ao controle interno que são um conjunto de 

métodos, procedimentos e rotinas com o objetivo de produzir dados confiáveis 

dentro da empresa, algum exemplo de controle contábil são sistemas de 

conferencia, segregação de funções, controles fiscais sobre auditoria interna. 

“A auditoria é, simplesmente, a comparação imparcial entre o fato concreto e 

o desejado, com o intuito de expressar uma opinião ou de emitir comentários 

materializado em relatório de auditoria. ” (ARAÚJO, 2004, p. 13).  

Já a auditoria operacional se dá pela capacidade e habilidade do auditor, e 

não por aplicações de métodos em seu trabalho. Elas representam a aplicação do 

conhecimento, talentos e técnicas conhecidas sobre controle operacional. 

Araújo define auditoria operacional como: 

 
A auditoria operacional consiste em revisões metódicas de programas, 
organizações, atividades ou segmentos operacionais dos setores públicos 
ou privados, com a finalidade de avaliar e comunicar se os recursos das 
organizações estão sendo usados eficientemente e se estão sendo 
alcançados os objetivos operacionais. Resumindo a auditoria operacional é 
um processo de avaliação do desempenho real, em confronto com o 



ARTIGO 

 
 

 

esperado, o que leva, inevitavelmente, à apresentação de recomendações 
destinadas a melhorar o desempenho e a aumentar o êxito das 
organizações. (ARAÚJO, 2004, P. 29) 
 

É a capacidade de o auditor analisar e verificar os fatos apresentados e saber 

distinguir se estão corretos ou não, se estão das normas de qualidades, e ver se 

atende às necessidades das organizações e/ou clientes. 

 
1.1 NORMAS DE QUALIDADE ISO 9001. 
 

Visando o aperfeiçoamento de normas técnicas e cientificas foram criadas as 

normativas de qualidade ISO (international standard for organization), é uma 

organização não governamental fundada em 23/02/1947, que tem como ação 

fundamental os estudos para aprimoramento, consolidação e difusão de normas 

securitárias e da qualidade nos aspectos amplos das organizações. 

Para Magalhães, (2001, p. 186), “ o conjunto das normas sobre a qualidade 

desdobram-se em etapas distintas divididas em: enfoque metodológico, funções 

empresariais e regras básicas.” 

Todas as etapas visando a auditoria interna em seus sistemas de qualidade 

para que as atuações de seus profissionais passam a ser ágeis atendendo todas as 

necessidades, para que tenham tempo hábil para a tomada de decisões corretivas 

em todos os seus processos. 

O ISO 9001 Tem como objetivo uma melhor gestão da empresa, juntamente 

com outras normas de qualidade. É uma ferramenta estratégica e é usada em vários 

países do mundo. 

Silva, destaca o nascimento das normas de qualidade da seguinte maneira: 

 
Nasceu de normas militares, antes da ISO várias normas foram criadas, 
dentre elas podemos citar: 
- Normas Militares Americanas - MIL STD. - Padronização. 
- MIL-Q-9858 - Foi a primeira norma de Especificações de Sistema da 
Qualidade. 
- MIL-I-45205 - Requisitos de um Sistema da Qualidade. 
- AQAP (Allied Quality Assurance) OTAN - Garantia da Qualidade. 
- DEF.STAN (Defense Standard) Reino Unido - Normas das Forças 
Armadas Sobre Sistemas da Qualidade. 
- BS-5750 (British Standard). (SILVA, História da ISO) 
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A primeira normativa ISO, baseou-se na última norma militar: BS-5750, norma 

de origem britânica, que deu origem a uma série de outras normas de qualidade que 

com o passar dos anos foram se aprimorando e ganhando segmento nos mercados 

nacionais e internacionais. Com a globalização na década de 80, aumenta-se a 

necessidade de normas internacionais, principalmente a partir da criação da União 

Europeia. Em 1987s são aprovadas as Normas ISO, tradução literal do texto original 

para NBR ISO. 

 
1.2 NBR ISO 9001 
 

Tem sua origem baseada nos seguintes sistemas: 
 

Origem: Projeto NBR ISO 9001:2000 
- ABNT/CB-25 – Comitê Brasileiro da Qualidade 
- CE-25:002.18 – Comissão de Estudo Sistemas da Qualidade 
- NBR ISO 9000: Quality management systems – Requirements 
- Descriptors: Quality management. Quality assurance. Quality assurance 
system. Quality. 
- Esta Norma é equivalente à ISO 9001:2000 
- Esta Norma cancela e substitui a NBR ISO 9002:1994 e NBR ISO 
9003:1994 
- Esta Norma cancela e substitui a NBR ISO 9001:1994 
- Válida a partir de 29.01.2001. ( NORMAS DA ABNT, 2000) 
 

Esta norma promove a adoção para melhorias de processos, 

desenvolvimento e implementação de novos sistemas de qualidades para aumentar 

a satisfação do cliente.  

As normas de qualidade devem atender os seguintes requisitos: 

 
a) identificar os processos necessários para o sistema de gestão da 
qualidade e sua aplicação por toda a organização. 
b) determinar a sequência e interação desses processos, 
c) determinar critérios e métodos necessários para assegurar que a 
operação e o controle desses processos sejam eficazes. 
d) assegurar a disponibilidade de recursos e informações necessárias para 
apoiar a operação e o monitoramento desses processos. 
e) monitorar, medir e analisar esses processos e; 
f) implementar ações necessárias para atingir os resultados planejados e a 
melhoria contínua desses processos. Esses processos devem ser 

gerenciados pela organização de acordo com os requisitos desta Norma. 
(ABNT, 2000) 
 

Quando as organizações optam por adquirir algum sistema de qualidade, 

devem verificar todos os seus processos e alinha-los com as normas para que se 
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possa ter o mínimo possível de erros no decorrer da aplicação da norma. Devem 

ocorrer melhorias continuas para que não apareçam não conformidades no 

processo, sempre procurando desenvolver melhorias preventivas e não corretivas. 

 
2. METODOLOGIA  

 
Este artigo utiliza de um modelo de aplicação baseado em dados, a 

fundamentação teórica foi elaborada através de pesquisas bibliográficas, que é 

elaborada a partir de toda bibliografia publicada em relação ao tema de estudo. 

“A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências 

teóricas publicadas (em livros, revistas etc.). Pode ser realizada independentemente, 

ou como parte de outros tipos de pesquisa”. (RAMPAZZO, 2005, p 53). 

A pesquisa bibliográfica nada mais é do que a busca de conhecimento sobre 

o tema em livros, revistas, sites e outros, que buscam dar informações na criação do 

artigo. Usa-se para averiguar a veracidade do conteúdo, para se saber se os 

métodos utilizados são efetivos. Esses métodos levam tempo, atenção e dedicação 

para podermos compreende-la de forma clara e objetiva. 

Foi feito através de pesquisa descritiva, que visa analisar, observar e 

monitorar o comportamento das mudanças dentro da empresa.  

Rampazzo, define pesquisa descritiva como: 

 
A pesquisa descritiva, em suas diversas formas, trabalha sobre dados ou 
fatos colhidos da própria realidade. Para isso são utilizados como principais 
instrumentos a observação, a entrevista, o questionário, o formulário e 
outras técnicas. Trata-se do estudo e da descrição das características, 
propriedades e relações existentes na comunidade, grupo ou realidade 

pesquisada. (RAMPAZZO, 2005, p. 54 e 55). 
 

A pesquisa descritiva na empresa visa a observação do comportamento e da 

aceitação dos funcionários referente as alterações de qualidade dentro do processo 

de mudanças. 

A auditoria de qualidade dentro das empresas é muito importante pois 

buscam cada vez mais a excelência dentro de seus processos, tentando-se cada 

vez mais a medidas de prevenção e evitando as medidas de correção. Qualquer 
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empresa que deseja melhorar a forma como trabalha e como é gerenciada pode 

implantar a ISO. 

Para Magalhães, a auditoria implica mudanças organizacionais: 

 
A expectativa de mudanças como consequência do processo auditorial 
alcança a gestão empresarial e organizacional desde o mais elevado 
escalão administrativo aos periféricos pontos de execução. Assim, durante e 
depois da auditoria são esperadas mudanças comportamentais e 
organizacionais com o surgimento de novas políticas, novos sistemas 
(tecnologias e metodologias), novas atitudes. (MAGALHÃES, 2001, p. 227). 
 

Com a implantação do sistema de qualidade vão ocorrer várias mudanças no 

ambiente de trabalho, algumas delas não tão agradáveis para seus colaboradores, 

mas todas visando uma melhora na qualidade de gestão e melhorias na qualidade 

de trabalho de seus funcionários. 

Na auditoria de qualidade buscamos desempenhar vários processos de 

otimização dentro da empresa para que a qualidade sempre esteja presente em 

todos os procedimentos. 

 
QUADRO1: Metodologia de auditoria da qualidade: 
Etapas Técnicas Procedimentos Documentação Produto final 

Aplicação do 
teste 

Entrevistar o 
executivo gestor da 
área 

Registrar toda 
entrevista 

Montar o 
arquivo mestre 
de papéis de 
trabalho 

Registrar as 
informações com 
o nível da 
qualidade 

Análise do 
teste 

Correlacionar as 
respostas, 
interáreas, das 
entrevistas, com 
anos anteriores 

Utilizar 
palavras-chaves 
do questionário, 
para obter 
correlação 

Atualizar o 
arquivo-mestre 
de papéis de 
trabalho 

Registar as 
concordâncias 
e/ou 
discrepâncias 
flagradas 

Elaboração 
das 
recomendaç
ões 

Revisar as 
recomendações, 
discutindo sua 
viabilidade  

Consultar o 
banco de dados 
da auditoria 

Montar o 
arquivo-
acompanhamen
to de papéis de 
trabalho 

Registrar as 
recomendações 
com a qualidade 
viável  

Elaboração 
do relatório 

Hierarquizar 
recomendações via 
análise de risco 

Estruturar o 
relatório com as 
recomendações 
de maior 
relevância 

Atualizar o 
banco de dados 
da auditoria 

Finalizar o 
relatório de 
auditoria, 
fundamentando-o 

Fonte: MAGALHÃES, 2001 Apud GIL, 1994 
 

Os conhecimentos científicos produzidos neste artigo buscam ajudar 

empresas em seu dia-dia de forma que possam se organizar, desempenhar um bom 

trabalho dentro dos setores de forma eficaz e com qualidade. Esses processos 
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ajudam o profissional a se adaptar as normas para que se adapte rapidamente ao 

seu serviço. 

Elaborada através de pesquisa qualitativa, visando a qualidade de seus dados 

apresentados e verificando se os objetos aplicados realmente farão a diferença nos 

processos de qualidade dentro da empresa, e também se os mesmos serão 

proveitosos. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Os dados obtidos durante a auditoria interna realizada nas empresas 

mostraram que os colaboradores se organizaram de melhor forma depois das 

auditorias aplicadas, autodisciplina foi umas das maneiras que ajudou a obter os 

resultados esperados. Ela busca aprimorar o que o colaborador esta fazendo de tal 

forma que seu ambiente de trabalho e o que esta produzindo esteja nos padrões da 

empresa. 

As auditorias feitas são realizadas de acordo com cada empresa, nos gráficos 

mostram que houve uma melhora de resultados. Na execução da auditoria interna 

busca desenvolver procedimentos que ajudem á melhorar a empresa. 

A importância da auditoria interna para a empresa é que ela  questionou a 

opinião dos gestores em relação aos colaboradores entenderem a importância da 

auditoria interna para a empresa, os dados mostraram que 92% concordam sempre 

ou na maior parte, os conhecimentos sobre a auditoria. 
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FIGURA 1: Gráfico sobre importância da auditoria. 

 
(SANTOS; BUESA, 2013 p.13)
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A auditoria interna auxilia o gestor na tomada de decisão, essa afirmativa 

buscou identificar se o gestor acredita que a auditoria interna permite exercer com 

segurança o processo decisório sobre as importantes transações da organização. 

 
 
FIGURA 2: Tomada de decisão. 

 
FONTE: (SANTOS; BUESA, 2013 p.14)
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A auditoria ajuda na tomada de decisão auxilia os administradores na 

elaboração e execução de novos procedimentos dentro da empresa, com intuito de 
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controlar erros que possam ocorrer além de fraudes, por isso a auditoria é de 

extrema importância por que possui dados concretos para execução de uma 

atividade aonde o administrador terá mais segurança na hora de realizar novos 

projetos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As normativas de qualidade ISO de padrão internacional visão garantir 

qualidade em todos os seus processos referente a desempenho dos colaboradores 

na empresa. Juntamente com a auditoria são implantados métodos baseados na 

ISO 9001. 

Nesse trabalho a analise foi realizada já considerando a auditoria de 

qualidade ISO em suas conformidades e diretrizes procurando estabelecer 

problemas que afetam o desempenho da certa empresa, buscando assim adquirir o 

máximo possível de dados eficazes colhidos por profissionais para que não haja 

qualquer tipo de problema futuramente para aquela empresa. 

Assim, podemos concluir que as empresas nacionais e internacionais que 

adquirem os critérios de normas da auditoria e ISO, devem ver isso como um 

investimento de curto e longo prazo, certamente o retorno comercial e financeiro 

será garantido peça competência e agilidade de especialistas na área. 
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