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Resumo: O presente artigo tem por finalidade mostrar a importância da Auditoria Interna na 

gestão de qualidade da empresa X, aspirando a importância dos processos internos para a 

Auditoria Externa de Qualidade para a Certificação ISO. Sendo analisado todo esse processo 

em uma empresa situada em Tiradentes, de médio porte. Assim, o objetivo do artigo é  corrigir 

todo desvio de informação, para que, na Auditoria Externa, seja comprovado todo êxito do 

trabalho realizado. Com  base na análise de todos os documentos internos, entende-se o 

parecer do Auditor Externo, onde a organização possa a ser certificada com a ISO9001, que 

compreende com o compromisso com a qualidade e satisfação do cliente, permite o progresso 

contínuo em direção à melhoria do desempenho do negócio. 

Palavras-chave: Auditoria Interna. Auditoria Externa. Certificação ISO 

 

1- Introdução 

Antes da Revolução Industrial, os produtores e clientes já tinham preocupação na 

inspeção do produto, onde se mostrava a devida qualidade do mesmo, condição ideal para 

atender o mercado.  Com o passar dos anos, foi-se melhorando esse sistema de gestão, onde a 

organização faz tudo para gerenciar seus processos e atividades para  a produção. 

Hoje a exigência do cliente ainda é maior, pois além de um produto excelente, exige-se 

uma fabricação rápida com prazo de entrega em curto tempo. Demonstra-se que os mercados 

evoluem e as exigências aumentam, mostrando claramente a competitividade entre as 

organizações. 

Desta forma,  as organizações investem em sua produção de forma que o processo de 

produção seja eficiente, para que o produto seja de acordo com o que o cliente deseja, assim 
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cria-se  procedimentos para que tenha um resultado primoroso. Mas para isso a organização 

deve primar pela qualidade de seus insumos, eficácia da produção, transparência  e ética dos 

gestores e responsabilidade ambiental. 

Diante de todo esse panorama, de uma visão que compromete o bem para o cliente, 

utiliza-se da auditoria, para verificar desde o processo de compra dos insumos, o método de 

produção, a materialização de seu produto final e consequentemente sua entrega. 

 

Objetivo 

Geral 

 Demonstrar a importância da Auditoria Interna no processo de Certificação ISO 

Específicos 

 Aprofundar os conceitos de Auditoria Externa, Interna e da Qualidade 

 Compreender o processo de Certificação ISO 

 Aplicação dos fundamentos na empresa (Estudo de caso) 

 

Justificativa 

  A auditoria é a forma de verificar os processos de uma empresa, mas  sua essência 

nasceu para atrair investidores, pois a função era examinar as demonstrações contábeis, 

posição patrimonial e financeira, conforme a epígrafe de Attie: 

“Expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis, e 

assegurar que elas representem em seu conjunto 

adequadamente a posição patrimonial e financeira, o resultado 

de suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido e os 

demais demonstrativos correspondentes aos períodos em 

exame, de acordo com as práticas contábeis no Brasil. (ATTIE, 

2011, p. 12).” 

Com o passar dos anos, o entendimento de seu sentido é mais amplo, pois hoje o 

mercado além de exigir transparências nas questões contábeis requer aprimoramento e 

transparências nos processos de produção, tanto no setor público como privado. 
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Dessa forma, a auditoria demonstra as necessidades que a instituição ou empresa 

necessita para corroborar as informações e aludir à  todos , tanto investidores, gestores e 

colaboradores, pois beneficia o bem estar de todos. 

 

Referencial Teórico 

A Auditoria Externa, Interna e da Qualidade 

Devido à preocupação do mercado era necessário expor informações indispensáveis 

para atrair novos investidores, então à auditoria foi a forma de demonstrar que as empresas 

eram sólidas e que empregar recursos na corporação seria rentável. 

Para isso seria necessário informar questões financeiras para consolidar tais investimentos 

futuros que poderiam ocorrer nas instituições, pois o mercado necessitava o empossamento  

para o fomento das empresas. Dessa maneira, a auditoria veio a agregar e indagar o investidor 

a aplicar seu capital a meio de ter retorno satisfatório.  

A Auditoria Externa obteve uma visão privilegiada da aplicação de métodos para 

entender conceitos e dimensões das atividades e trabalhos desenvolvidos nas organizações, 

pois é necessário entender as atividades de uma gestão financeira, posição patrimonial e 

outras particularidades da empresa, conforme o conceito de Crepaldi (2009, p.33), “constitui o 

conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão do parecer sobre a 

adequação com que estes representam a posição patrimonial e financeira, o resultado das 

operações, as mutações do Patrimônio Liquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a 

Demonstração do Valor Adicionado da entidade auditada consoante as normas brasileiras de 

contabilidade”. 

Toda essa interpretação dada aos investidores é apresentada por um profissional 

independente que transmita, de forma real, toda situação da empresa, que o mesmo seja 

idôneo, de acordo com Franco e Marra: 

“a auditoria externa é aquela realizada por profissional liberal, 
auditor independente, sem vínculo de emprego com a 
entidade auditada e que poderá ser contratado para auditoria 
permanente ou eventual. Atendendo ao fim a que se destina a 
auditoria, o auditor independente poderá realizá-la com seus 
próprios métodos e conveniências, desde que obedeça as 
normas usuais de auditoria e obtenha os elementos de 
convicção com os quais possa dar parecer sobre a matéria 
examinada.” (Franco e Marra, 2009, p.218) 
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Mostra-se que o auditor deve ser totalmente imparcial, não aceitar imposições, pois 

não trabalha para a empresa e sim para os investidores, precisamente Franco e Marra (2009, 

p.219) narram “essa independência do auditor externo exige grande preparo cultural e 

técnico, bem como sólida formação moral..” 

É sensato dizer que a Auditoria Externa deve primar pela transparência das 

informações, pela independência do auditor,  além da primazia da empresa a passar 

tranquilidade, auxílio e bem-estar ao futuro investidor. 

Já a Auditoria Interna, é o contrario, pois o objetivo é repassar informações à direção 

da empresa, afim de direcionar a cúpula empresarial a um certo emprego, pois, os 

procedimentos são internos, inerentes a organização, segundo Crepaldi: 

“ o objeto da auditoria interna é auxiliar todos os 
membros da administração no desempenhos efetivo de suas 
funções e responsabilidades, fornecendo-lhes análises, 
apreciações, recomendações e comentários pertinentes às 
atividades examinadas.”Crepaldi (2009, p.26)  

 Claramente, como é uma Auditoria Interna, o profissional a executar tal trabalho é 

nomeado pela empresa, com procedimentos pertinentes à empresa, pois o mesmo deve ter 

independência  para executar a função,  Franco e Marra citam que “A auditoria interna é 

aquela exercida por funcionário da própria empresa, em caráter permanente. Apesar de seu 

vínculo à empresa, o auditor interno deve exercer sua função com absoluta independência 

profissional, preenchendo todas as condições necessárias ao auditor externo, mas também 

exigindo da empresa o cumprimento daquelas que lhe cabem. Ele deve exercer a função com 

total obediência às normas de auditoria e o vínculo de emprego não lhe deve tirar a 

independência profissional, pois sua subordinação à administração da empresa deve ser 

apenas sob aspecto funcional”.  

 De forma objetiva, as auditorias estão para explanar o que as empresas necessitam 

externamente, como atrair investidores, ou para tomada de decisões, conforme todas as 

informações coletadas diante dos processos externos ou internos, basta que organização saiba 

qual será a finalidade dos trabalhos, pois é evidente que a auditoria não é só feita para fins 

contábeis e financeiros, também pode ser aplicar em outros fins, como a qualidade, que visa a 

qualidade total dos produtos ou processos da produção. 

 Diante da explanação acima, a Auditoria da Qualidade, visa a melhoria contínua para a 

satisfação do cliente, como antes citado, as auditorias, no passado, eram realizadas em bem da 

organização, como investimentos de terceiros e na tomada de decisões. Como o cliente, hoje, 
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é um bem imensurável, a preocupação é de obter um processo produtivo capaz de ser 

eficiente, produzindo produtos com máxima excelência, de acordo com o que mesmo carece, 

de acordo com Vico Manãs (1995), é comum ouvir-se: 

 A qualidade é a adaptação às necessidades dos clientes. 

 A qualidade é a manutenção de todos os clientes satisfeitos, 
todo o tempo. 

Logo, a Auditoria da Qualidade, constata o bom funcionamento da inspeção da 

qualidade, desde a compra de matéria-prima, que seja de boa qualidade, para não impactar no 

produto final,  a execução do serviço, para não ter perda no processo de produção como 

desvios, não conformidade ou retrabalhos, e a finalização do produto, que é especificação que 

o cliente deseja. 

O que é a Certificação ISO 9001 

 A Certificação ISO, são normas e diretrizes internacionais para sistemas de gestão da 

qualidade, que podem ser aplicadas em qualquer âmbito, como organização grande ou 

pequena, seja qual for o seu produto, inclusive quando ele é na verdade um serviço, em 

qualquer setor de atividade, e seja qual for seu meio de negócio, podendo ser uma 

administração pública ou um departamento do governo (MELO, DA SILVA, TURRIONI, DE 

SOUZA, 2009,p.1). 

 Define que as normas internacionais devam ser aplicadas a um bem comum, em 

qualquer esfera de trabalho, visando o gerenciamento de processos ou atividades, mostrando 

as formas de fazer as ações e de como ser documentadas, pois assim evidencia todo método 

que foi executado. 

As normas da série ISO surgiram como importante instrumento de referência para 

nivelamento dos sistemas produtivos de países integrantes de determinado bloco e também 

para regular o intercâmbio de mercadorias e serviços entre bloco econômico/bloco 

econômico, bloco econômico/país ou país/país (OLIVEIRA, PALMISANO, MANÃS, MODIA, 

MACHADO, FABRÍCIO, MARTINO, NASCIMENTO, PEREIRA, SOUZA, BARROCO, CALIXTO, SERRA, 

MELHADO, CARVALHO, FILHO, 2013, p.57) 

Demonstra que os países dos blocos econômicos se reuniam, somando esforços a se 

ajudar mutuamente, de forma a poderem competir em condições melhores nos mercados 

mundiais, provando que a economia globalizada acirrava a competitividade entre as 

organizações, de certa forma buscando a eficácia da produção. 

Com uma economia em que a competitividade é instigada a conquista crescente por 

clientes, as empresas necessitam de sua capacidade de incorporar novas tecnologias de 

produtos, processos e serviços, obtendo vantagens em fatores abundantes e de baixo custo. A 
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normalização é um meio de alcançar a redução dos custos da produção e do produto final, 

mantendo ou melhorando sua qualidade, conforme os benefícios: 

Benefícios Qualitativos 
 

 Utilizar adequadamente os recursos 
(equipamentos, materiais e mão-de-
obra) 

 Uniformizar a produção 

 Facilitar o treinamento da mão-de-
obra, melhorando seu nível técnico 

 Registrar o conhecimento 
tecnológico 

 Facilitar a contratação ou venda de 
tecnologia 

Benefícios Quantitativos 
 

 Reduzir o consumo de materiais 

 Reduzir o desperdício 

 Padronizar componentes 

 Padronizar equipamentos 

 Reduzir a variedade de produtos 

 Fornecer procedimentos para 
cálculos e projetos 

 Aumentar a produtividade 

 Melhorar a qualidade 

 Controlar processos 
 

Fonte: OLIVEIRA, PALMISANO, MANÃS, MODIA, MACHADO, FABRÍCIO, MARTINO, 
NASCIMENTO, PEREIRA, SOUZA, BARROCO, CALIXTO, SERRA, MELHADO, CARVALHO, FILHO, 
2013, p.58) 

Nesse sentido, uma administração forte, com intenções de fortalecer a marca perante 

a economia e ao mercado, com todo intuito de aplicar os benefícios, tanto qualitativos e 

quantitativos, desprendendo capital a fim trazer ganhos futuros. 

 Como a organização foca e depende de seus clientes, é recomendável que atendam às 

necessidades atuais e futuras do cliente, a seus requisitos e procurem exceder suas 

expectativas: 

Aplicação:   

 Atender todas as necessidades e expectativas do cliente 

relativas aos produtos, prazo de entrega, preço, 

confiabilidade, etc; 

 Possibilitar comunicação das necessidades e expectativas 

dos clientes a toda organização; 

 Medir a satisfação do cliente e atuar sobre os resultados; 

 Gerenciar o relacionamento com os clientes. 

                                (MELO, DA SILVA, TURRIONI, DE SOUZA, 2009). 

 

A base de uma estrutura forte de qualidade é a aprendizagem e a capacidade 

organizacional. A aprendizagem organizacional pode ser definida como um processo contínuo 

de apropriação e geração de novos conhecimentos nos níveis individual, grupal e 

organizacional, envolvendo todas as formas de aprendizagem – formais e informais – no 
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contexto organizacional, alicerçado em uma dinâmica de reflexão e ação sobre situações-

problema e voltando para o desenvolvimento de competências (Antonello, 2006). 

 Diante aos conceitos acima, pode-se afirmar que, a norma utiliza de ferramentas para 

padronização da produção, com objetivo de trazer confiança ao cliente de que os 

produtos/serviços da organização serão criados de modo repetitivo e consistente, 

evidenciando todo processo. Planejar, fazer, chegar e agir, são princípios primordiais para o 

sucesso de gestão. 

    

Modelo de sistema de gestão da qualidade 

Metodologia 

 

Este estudo está sendo realizado em uma empresa de capital fechado, a qual visitamos 

para pesquisa de campo, foi constituída na década de 80, onde seu produto principal é o 

Estanho (Sn). A ampliação de sua capacidade produtiva, perante o mercado e seus clientes, 

exigiu-se uma aplicação do sistema da gestão de qualidade, a fim de que buscassem uma 

melhor avaliação do seu processo produtivo. 

Para a realização da pesquisa de campo foi aplicado um diário de bordo com tópicos 

que auxiliaram na verificação de: O histórico da empresa; aplicações dos controles de 
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qualidade; as vantagens dos padrões de qualidade, aplicabilidade de sistemas tecnológicos e a 

certificação do ISO9001. 

Também aplicamos um questionário para o responsável do setor de Auditorias e 

Controles de Qualidade da Empresa X, que também vamos preservar a identidade. Contudo, 

nossa pesquisa pretende focar nas teorias e praticas da Empresa X, visando o crescimento e o 

melhoramento de uma visão Administrativa, funcional e tecnológica. 

A Empresa X, em seus dois primeiros anos, já desejava implantar as Auditorias, que, na 

entrevista, notamos que o primeiro motivo era sanar as preocupações com relação à 

segurança dos trabalhadores. Neste caso havia uma necessidade de ajuda neste setor, além 

das aspirações da Empresa X em alcançar o ISO9001, que também prioriza um controle de 

qualidade focado no cliente. 

O Sistema de Gestão da Qualidade da Empresa X tem o objetivo de padronizar os 

processos garantindo ao cliente um produto de confiança e um aumento da credibilidade da 

empresa no mercado nacional de Estanho. 

A manutenção de um SGQ inclui Auditorias Internas e Externas que verificam a 

conformidade perante a norma do ISO9001. Para a auditoria interna é feito treinamentos de 

formação de auditores internos e práticas internas, com auditor experiente no processo. 

Ainda no segundo ano de existência, a Empresa X consegue seu primeiro certificado 

sendo avaliada pelo Bureau Veritas1, órgão de auditoria que certificou essa empresa que se 

matem com um Controle de Qualidade, conquistando a cada 6 meses sua certificação até os 

dias de hoje.   

Dentro de nossa pesquisa observamos também o trabalho realizado para a 

manutenção e aplicação Controle de Qualidade no cotidiano da empresa e de seus 

funcionários. Nossa empresa em questão, a partir do Estanho, matéria prima de vários 

produtos, se mantém da relação de compra e venda com outras empresas brasileiras e na 

exportação de seu material.  

No Brasil, a Empresa X fornece tipos diferentes de estanho para diversos tipos de 

clientes, que por sua vez necessitam de um material (estanho) específico para seu produto. 

Nos quadros a baixo podemos vislumbrar os produtos e as especificidades do estanho: 

 

 

1  O Bureau Veritas Certification é líder mundial em serviços de certificação e avaliação 

de conformidade. Oferecendo serviços e desenvolvimento de soluções para reduzir o risco, 

melhorar o desempenho e promover o desenvolvimento sustentável.  
 (Fonte: http://www.bureauveritas.com.br/wps/wcm/connect/bv_br/local 
 

http://www.bureauveritas.com.br/wps/wcm/connect/bv_br/local
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Segmento de Atuação: 

Artesanato 

Automobilística 

Bijuterias / Bronze 

Cartões telefônicos 

Embalagens 

Fios / Cabos 

Química 

 

Tipos de Estanhos: 

Estanho Grau A 

     Estanho Grau AAA 

Estanho Grau B 

          Liga Pewter 

          Metal Patente 

          Liga Bismutada 

   Solda Branda Melt 

          Pasta Soldar 

 

No caso dessa empresa, o seu produto, o estanho, varia conforme o teor de outros 

produtos agregados, no próprio estanho, que diferencia na qualidade e no preço. Cada cliente 

necessita de um tipo de estanho, que contém um determinado percentual de uma 

determinada substância, para a fabricação de seu produto Final.  A prata, por exemplo, é uma 

das substâncias que deve ser cuidadosamente medida para que o estanho fique adequado 

para a necessidade do cliente. 

Para a fabricação de seu produto, a Empresa X necessita comprar matérias primas e, 

portando, verificar através do SGQ se, o que está sendo consumindo cumpre as suas 

exigências. O sistema funciona com uma descrição prévia do que a precisam e as empresas 

fornecedoras enviam seus produtos. A Empresa X faz uma averiguação do produto com uma 

confrontação, termo usado para definir a tarefa de equivaler as listas com números e 

porcentagens do produto.  

Conforme as averiguações de nossa pesquisa, a Empresa X mantém um Controle de 

Qualidade rigoroso, que permite adquirir a certificação do ISO9001, não deixando casos, ou 

http://www.meltmetais.com.br/imagens/imagens_site/303e97114dcebebfd59738ac10329a31.pdf
http://www.meltmetais.com.br/imagens/imagens_site/6b2490b6ddb805cca98a4c5364b496ae.pdf
http://www.meltmetais.com.br/imagens/imagens_site/c03886a6af0ad00b53d5dfc6d3954d30.pdf
http://www.meltmetais.com.br/imagens/imagens_site/f9f880841208fa75878f962cc57d4679.pdf
http://www.meltmetais.com.br/imagens/imagens_site/c89d651cd9e5618835e8a68f2247d4a2.pdf
http://www.meltmetais.com.br/imagens/imagens_site/87f5d6c6dcdb878a547ea78e8cd396f3.pdf
http://www.meltmetais.com.br/imagens/imagens_site/5db2cd75d127573a1f19a34409c034ff.pdf
http://www.meltmetais.com.br/imagens/imagens_site/7e347c78dc5ae6c5e4d4e00bd86e2ad0.pdf
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fatos sobre uma suposta incompatibilidade de produtos tanto dos fornecedores quanto dos 

compradores. 

 Contudo, as empresas fornecedoras, que também trabalham com Auditorias Internas 

e Externas, também possuem um sistema de SGQ, além de conhecerem previamente o tipo de 

produto que a Empresa X necessita.  

Entretanto, o uso da tecnologia, também observado em nossa pesquisa, tem muito a 

dizer a sobre a organização do trabalho e o desperdício de tempo, pois não usam a tecnologia 

necessária para a prática do trabalho, para a fiscalização de produtos, na manutenção e na 

avaliação de condutas. Ficando por conta de papéis e protocolos, colocando em evidência da 

disfunção burocrática, que muitas vezes não valorizam e nem utilizam da tecnologia.   

A auditoria é um pré-requisito para o processo de Certificação, portanto é através dela 

que são feitas as últimas alterações para ajuste do sistema. Para o funcionamento do SGQ, é 

necessário disponibilização de verba para aquisição de máquinas, equipamentos, treinamentos 

como também disponibilização de pessoas.  

Com isso as empresas podem resolver questões como a melhoria contínua do SGQ e 

estar sempre atenta ao desejo do cliente. O processo se inicia no momento em que o cliente 

solicita o pedido de venda e termina na entrega do produto com a satisfação do cliente ao 

receber. 

 

Considerações Finais 

 

Durante o processo desta pesquisa pudemos verificar o trabalho de aplicação das 

Auditorias dentro da Empresa X, lugar ao qual escolhemos como nosso objeto de observação, 

e que a pedidos, preservamos seu nome, endereço e dos funcionários que direta ou 

indiretamente contribuíram com nossa pesquisa.  

No decorrer do trabalho citamos as importantes implantações do processo dos 

Sistemas de Gestão de Qualidade e também das técnicas utilizadas para acompanhá-lo.  

Conceitos sobre o ISO9001, Auditorias, Sistemas e aplicações foram a base de nossa 

pesquisa a fim de adquirir conhecimento para observarmos e absorver as práticas de Auditoria 

que alavancam os sistemas operacionais das empresas e com isso a economia do país. 

Vimos também à eficiência e a excelência do trabalho da Empresa X em manter sua 

certificação nos trabalhos cotidianos com seus fornecedores e compradores. As maneiras pela 

qual esta empresa verifica a qualidade de seus produtos vendidos e das matérias primas 

compradas.  

Nosso interesse também serviu para constatar, como o bom funcionamento da 
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inspeção na qualidade dos produtos também garantem o fomento comércio, como o 

artesanato são-joanense que é a base de Estanho que deve chegar até a mão do artesão 

(cliente) com as características necessárias para sua fabricação.   

Apesar da certificação do ISO9001, já garantida há algum tempo pela Empresa X 

pudemos notar as dificuldades que a empresa tem em lidar com a burocracia que apresenta 

falhas devido à falta de uso das tecnologias vigentes.       

A sociedade atual dispõe de um aparato tecnológico de fácil acesso e de primeira 

linha, com isso, as empresas dimensionam e qualificam o trabalho alcançando maior 

produtividade e controlando melhor o seu tempo.  

Com base na economia mundial, com sua dinâmica e velocidade, as empresas buscam 

reduzir custos e consequentemente obter lucro. Mas, para obtenção de lucros é imprescindível 

olhar para a concorrência, para as ofertas de produtos, para os serviços, para os preços 

competitivos, bom atendimento aos clientes.  

Bem, um dos principais fatores que pode nortear as empresas no sentido de 

aperfeiçoar seus processos é a aplicação do Programa de Qualidade, que faz com que as 

empresas atinjam uma excelência na oferta do produto/serviço. O Programa de Qualidade 

também visa apontar, intensificar, melhorar, atender e cumprir prazos entre outros fatores 

que contribuam para a satisfação do cliente. 

O Programa de Qualidade deve ter como foco a organização, o serviço, e a prática. 

Para que as empresas sobrevivam em um mercado tão exigente, é indispensável utilizar 

métodos que apontem direções mais convergentes com a política da empresa.  

De fato, a Ferramenta da “qualidade” é uma peça imprescindível para buscar novos 

mercados e tentar manter os atuais. É claro, que a eficácia do uso dessa ferramenta, depende, 

fundamentalmente, de um acompanhamento contínuo deste processo.  

O sucesso de qualquer projeto dentro da organização precisa de um envolvimento de 

colaboradores e Diretores. Dessa forma, a realização deste Programa de Qualidade pode 

acontecer de forma crescente e sem que haja desvios naturais no decorrer da implantação. 

Os desvios naturais que se menciona, são os obstáculos impostos pela própria 

organização, entre eles, o excesso de hierarquização dentro da organização fazendo com que 

haja demora nos processos de decisão, a falta de Qualificação Técnica dos Gerentes seniores 

em relação ao assunto da Qualidade e também a má preparação dos Facilitadores da 

Qualidade que fazem um papel importante para a descentralização de conhecimento da 

matéria em questão.  

O referencial deste trabalho faz com que se acredite que o Programa de Qualidade 

necessita de uma avaliação sistemática do sistema implantado na organização e 
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consequentemente o alcance do objetivo pré estabelecido pela organização. 

Como pode se observar Auditoria da Qualidade nada mais é do que uma corregedoria 

de procedimentos ou processos que possam ser corrigidos em um determinado momento para 

que não haja avaliações errôneas sobre o Sistema de Qualidade. 

Acredita-se que a Auditoria da Qualidade não é sinônima de êxito do Programa de 

Qualidade na organização. Também não pode dizer que a Auditoria da Qualidade é a resposta 

para todas as correções a serem feitas no sistema de qualidade. Porém ela relata as ações a 

serem feitas não obrigando, contudo, as organizações a fazê-las. 

Como de costume as empresas imaginam que a auditoria apontará somente os erros, 

o que na verdade não ocorre. A auditoria aponta também as qualidades que a empresa 

apresenta e analisa a evolução das ações anteriormente relatadas em um parecer, se houver. 

O grande trunfo atualmente das Organizações é contar com diversos estudos sobre o 

assunto da Qualidade, para que as mesmas não cometam equívocos no processo de 

implantação e também na avaliação deste sistema, mesmo que este ainda seja um assunto tão 

pouco explorado e utilizado pelas empresas. 

O que quer realmente esclarecer neste trabalho é que a Auditoria da Qualidade é uma 

ferramenta de realinhamento do Sistema de Qualidade implantado ou não na organização 

para que futuramente não possam dizer que o Programa de Qualidade não surtiu efeito na 

organização como pretendia a Diretoria Executiva. O não alcance das metas estabelecidas pela 

Diretoria Executiva deixa um sentimento de “incompetência”, e esse sentimento não é que os 

administradores desejam.  

Portanto, deve-se ter o máximo de cuidado com os nossos anseios de começar um 

Projeto de Qualidade sem que as pessoas envolvidas estejam preparadas para ouvir na integra 

a verdadeira imagem que a organização transmite ao público interno ou externo da empresa, 

sem que prosperem ilusões ou imagens distorcidas transmitidas pela própria Direção 

Executiva. 

 A visualização final que fazemos da Auditoria da Qualidade é de uma averiguação de 

um processo de implantação de Sistema de Qualidade na organização fazendo menção a todos 

os processos elaborados na organização para obter o máximo proveito de suas habilidades 

sem que não façam “paradas” desnecessárias no decorrer de sua Gestão. 
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