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RESUMO 

 

Fundamento: A realidade do mercado atual caracterizada pela globalização e 

constantes mudanças vêm ameaçando a continuidade das organizações. Para 

estabelecer uma permanência no mercado, os gestores precisam instituir um 

departamento que assegura um melhor controle do patrimônio e atividades 

desenvolvidas. É neste contexto que a auditoria interna trabalha, proporcionando 

análises, recomendações e informações que buscam auxiliar os administradores na 

gestão do negócio. Objetivo: avaliar a percepção dos colaboradores auditados em 

relação a importância da auditoria interna e suas práticas adotadas dentro de uma 

empresa privada em Belo Horizonte. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa 

descritiva, desenvolvida pela metodologia do estudo de caso com abordagem 

qualitativa. O questionário foi composto por oito questões objetivas e uma discursiva 

e distribuídos para 47 auditados, atingindo um total de 29 respostas, o que equivale 

a um índice de retorno de 61,70% da amostra. Resultados: Os resultados mostram 

que o perfil dos respondentes foi bastante diversificado. 62,07% de respondentes 

possuem idade dentro da faixa etária de 26 a 45 anos, e com relação ao nível de 

escolaridade 62,07% possuem grau em curso superior e 31,03% são pós-

graduados. Verificar se os processos dentro da empresa estão funcionando 

corretamente conforme as normas de qualidade com foco na melhoria contínua, foi 

considerado o principal objetivo por 89,6% da amostra. Considerações finais: Com 

relação aos resultados obtidos em campo, a análise indica o reconhecimento do 

principal objetivo da Auditoria Interna de qualidade dentro da organização.  Conclui-

se ainda que a auditoria interna do SGQ é vista de forma positiva pelos auditados 

uma vez que há a concordância de que a auditoria interna contribui de fato para os 

resultados da empresa.  

 

Palavras-chave:  Auditoria Interna. Sistema de Gestão de Qualidade. Auditoria da 

Qualidade. Norma ISO 9001.   
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1 INTRODUÇÃO 

   

1.1. Formulação do Problema 

 

A realidade do mercado atual caracterizada pela globalização, pelas 

constantes mudanças e pelo crescimento acelerado das atividades vem ameaçando 

a sobrevivência das organizações. Diante destes fatos, os gestores precisam 

desenvolver sistemas de gestão para manter posição sustentável no mercado, e 

instituir um departamento que assegure um melhor controle do patrimônio e das 

atividades desenvolvidas. 

A satisfação dos clientes, a melhoria contínua dos processos de produção 

e dos produtos e a obtenção dos melhores resultados, são apenas alguns dos 

desafios que as empresas de hoje têm de encarar. É neste contexto que o 

Sistema de Gestão de Qualidade contribui para o alcance dos objetivos das 

organizações. 

Além da necessidade de criar normas e procedimentos internos, as empresas 

devem realizar o acompanhamento a fim de verificar se estão sendo realizados de 

forma correta pelos funcionários. É neste contexto que a auditoria interna trabalha, 

proporcionando análises, recomendações e informações que buscam auxiliar os 

administradores na gestão do negócio. 

Para contribuir com um melhor resultado do trabalho de auditoria interna, é 

fundamental que os colaboradores reconheçam a importância e necessidade da 

mesma para a continuidade da empresa. As pessoas não se envolvem com 

assuntos que desconhecem, e o apoio e colaboração dos funcionários são 

fundamentais para o acesso e otimização do trabalho de auditoria. 

Diante o exposto, nota-se a relevância da auditoria interna para a gestão das 

organizações e a importância do envolvimento da equipe para o resultado deste 

trabalho. Portanto o trabalho abordou como tema a percepção dos colaboradores 

sobre a importância do trabalho de auditoria interna do Sistema de Gestão de 

Qualidade. 

A limitação do problema é essencial para elaboração de um projeto de 

pesquisa. Para Gomides (2002), formular o problema significa demonstrar de forma 

explícita, clara, e compreensível qual a dificuldade que enfrentamos e como 

pretendemos resolver.  
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O problema deve ser resumido em uma questão, que servirá de norte para a 

investigação científica. Se não houver uma pergunta, não haverá projeto de 

pesquisa e caso haja duas perguntas, haverá dois projetos de pesquisa. (SILVA et 

al, 2004) 

Silva (2010, p. 45) conceitua problema de pesquisa como: 

 

Reflexão do pesquisador a respeito do tema, surge o problema como 
indagação necessária em busca de soluções, pois é preciso ter ideia clara 
do problema a ser resolvido, da dúvida a ser superada. Exige-se 
consciência da problemática específica relacionada com o tema a ser 
abordado, especificando o método e a reflexão a serem utilizados no 
trabalho. 

 

Durante cada fase de evolução da auditoria interna existem mudanças de 

comportamento e de percepções acerta dos trabalhos e procedimentos utilizados, e 

esta percepção pode ser diferente nos diversos setores da empresa. Logo, o estudo 

questionou: qual a percepção dos colaboradores em relação a importância da 

auditoria interna do Sistema de Gestão de Qualidade e suas práticas adotadas 

dentro de uma empresa privada em Belo Horizonte? 

A definição dos objetivos significa apresentar o que se pretende com o 

trabalho sob aspecto geral (objetivo geral), que está relacionado com a ideia central 

vinculando-se ao que o estudo propôs defender e dissertar; específico (objetivo 

específico) que compreende as etapas intermediárias as quais permitem alcançar o 

objetivo geral. (MARCONI; LAKATOS, 2010, p.231) 

Os objetivos determinam o alcance do estudo, o que se propõe fazer e quais 

aspectos pretende analisar. Para Silva e outros (2004), o objetivo geral representa o 

objeto fim da pesquisa e os objetivos específicos representam os meios para chegar 

ao objetivo geral. 

Tendo em vista um mercado cada vez mais competitivo, e sabendo o quanto 

a auditoria interna pode contribuir para que a empresa saia na frente do concorrente, 

o objetivo do estudo foi avaliar a percepção dos colaboradores auditados em relação 

a importância da auditoria interna e suas práticas adotadas dentro de uma empresa 

privada em Belo Horizonte. Para alcançar o objetivo geral deste estudo, os objetivos 

específicos foram: a) expor a importância da auditoria interna do Sistema de Gestão 

de qualidade dentro de uma organização; b) analisar a percepção dos colaboradores 
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no que tange às boas práticas da atividade; c) verificar o envolvimento da equipe 

com relação ao trabalho de auditoria. 

Vale ressaltar que o que impulsionou a realização deste trabalho foi o fato de 

que apesar da auditoria interna ser uma excelente ferramenta para a gestão das 

empresas, a sua importância não é reconhecida por todos os colaboradores. Através 

de uma análise da percepção dos mesmos, sobre a necessidade e importância da 

auditoria interna da Qualidade, o estudo irá ressaltar as vantagens que a auditoria 

pode trazer para a continuidade e crescimento da organização. 

Desta forma, as informações poderão ser usadas para aumentar o 

conhecimento pessoal e de outros profissionais contábeis sobre o assunto, além de 

poder despertar o interesse de um administrador em contratar os serviços de 

auditoria interna do Sistema de Gestão de Qualidade, e perceber o resultado e as 

vantagens no dia-a-dia. A partir do reconhecimento da importância e das vantagens 

que o trabalho da auditoria pode trazer a profissão passa a ser mais valorizada, 

tornando-se indispensável dentro de uma instituição. 

 

1.2. Metodologia da Pesquisa 

 

Este estudo tem caráter descritivo, já que descreveu a importância da 

auditoria interna do Sistema de Gestão de Qualidade e a percepção dos 

colaboradores com relação a esta ferramenta de gestão. Segundo Andrade (1999, p. 

106), neste tipo de pesquisa os fatos são observados registrados e interpretados, ou 

seja, os fenômenos são estudados, mas não são manipulados pelo pesquisador.  

Na pesquisa descritiva, não há interferência do autor, ele procura demonstrar 

a realidade do fenômeno, sua natureza, características, frequência, causas, relações 

e conexões com outros fenômenos. (BARROS; LEHFELD, 2007, p. 84). 

Para Triviños (1987, p. 110), o estudo descritivo pretende descrever os fatos 

de determinada realidade, e é utilizado quando o pesquisador tem como propósito 

conhecer as características, valores e problemas de um grupo ou comunidade. 

Além disso, a pesquisa apresentou uma abordagem qualitativa uma vez que 

foi realizado um levantamento de dados para compreender a opinião dos 

colaboradores com relação aos resultados da auditoria interna da Qualidade. Para 

Stake (2015), o raciocínio da pesquisa qualitativa se baseia na percepção e na 

compreensão humana, e está inserido em todas as etapas do trabalho científico. 
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A pesquisa qualitativa, segundo Bogdan e Biklen (2003), compreende a 

obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador, e prioriza 

mais o processo do que o produto, preocupando-se em retratar a perspectiva dos 

participantes.  

Flick (2009, p.8) afirma que a pesquisa qualitativa não é mais apenas a 

pesquisa não quantitativa, e tem vivido um período de crescimento ao se tornar uma 

proposta de pesquisa respeitada em vários contextos. Para o autor a pesquisa 

qualitativa se preocupa com o aprofundamento da compreensão do grupo e/ou 

ambientes pesquisados e não com a representatividade numérica.  

A pesquisa seguiu também um método dedutivo, já que foi analisada a 

percepção dos colaboradores para emitir uma conclusão sobre o assunto. Cervo 

(2007, p.46) conceitua a dedução da seguinte forma: 

 

A dedução é a argumentação que torna explícitas verdades particulares 
contidas em verdades universais. O ponto de partida é o antecedente, que 
afirma uma verdade universal, e o ponto de chegada é o consequente, que 
afirma uma verdade particular ou menos geral contida implicitamente no 
primeiro.  

 

O método dedutivo é o método que parte do geral e, segue para o particular. 

A partir de princípios, ou teorias consideradas verdadeiras e inquestionáveis, é 

possível prever a ocorrência de casos particulares com base na lógica. “Parte de 

princípios reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a 

conclusões de maneira puramente formal, isto é, em virtude unicamente de sua 

lógica”. (GIL; 2012) 

Para fornecer uma fundamentação teórica ao estudo, foi utilizada a pesquisa 

bibliográfica utilizando-se livros, teses, dissertações e artigos científicos. A pesquisa 

bibliográfica, de acordo com Gil (2012), é elaborada com fundamento em material já 

publicado e permite ao pesquisador um acesso a informações muito mais ampla do 

que aquela que poderia pesquisar diretamente. Entretanto é importante que os 

investigadores se assegurem das condições em que os dados foram obtidos para 

evitar erros e incoerências. 

Para Marconi e Lakatos (2010, p. 183), a pesquisa bibliográfica:  

 
abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema estudado, 
desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografias, teses e materiais cartográficos e sua finalidade é colocar o 
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pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado 
sobre determinado assunto. 

 

Qualquer trabalho científico deve ser iniciado com uma pesquisa bibliográfica, 

sendo importante para o levantamento de informações sobre os aspectos ligados ao 

estudo. Tem como principal vantagem fornecer um instrumental analítico para outros 

tipos de pesquisa. (VERGARA, 2000) 

Segundo Gonsalves (2001, p.67):  

 
A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a 
informação diretamente com a população pesquisada. Ela exige do 
pesquisador um encontro mais direto. Nesse caso, o pesquisador precisa ir 
ao espaço onde o fenômeno ocorre, ou ocorreu e reunir um conjunto de 
informações a serem documentadas. 

 

Para coleta de dados foi utilizada a pesquisa de campo, visto que foram 

aplicados questionários direcionados para os colaboradores de uma empresa 

privada de Belo Horizonte, com relação a concepção acerca da auditoria interna do 

Sistema de Gestão de Qualidade. Fonseca (2002) caracteriza a pesquisa de campo 

como a investigação em que se realiza a coleta de dados junto a pessoas com o 

recurso de diferentes tipos de pesquisa.  

O Universo da Pesquisa abrange os colaboradores de uma empresa privada 

de Belo Horizonte e para amostra foi selecionado aqueles que são auditados pela 

Auditoria Interna do Sistema de Gestão de Qualidade, já que o estudo em questão 

pretende identificar a percepção dos colaboradores com relação a este tipo de 

auditoria interna.  

Para coleta de dados foram aplicados questionários, contendo 9 questões 

objetivas e uma questão descritiva. Após a coleta de dados as informações foram 

analisadas a fim de se obter uma conclusão acerca do assunto, com o auxílio de 

gráficos comparativos, tabelas e figuras que facilitaram a compreensão e 

demonstração dos resultados.  

 

1.3. Estrutura do Trabalho 

 

O trabalho apresenta uma estrutura dividida em cinco capítulos, conforme 

demonstrado em seu sumário:  1. Introdução; 2. Fundamentação Teórica; 3. 
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Caracterização da empresa; 4. Análise e apresentação dos dados; 5. Conclusão; e 

6. Referências.  

O primeiro capítulo apresenta a proposta do trabalho a ser desenvolvido, 

relatando a contextualização do tema, o motivo da escolha do assunto, os objetivos 

esperados e justificativa da pesquisa. Além disso, foi demonstrada a metodologia 

utilizada para o desenvolvimento da pesquisa. 

O segundo capítulo evidencia-se a Fundamentação Teórica. Diversos tópicos e 

conceitos referentes à Auditoria do Sistema de Gestão de Qualidade foram 

discorridos neste capítulo. O referencial teórico da pesquisa apresentou o contexto 

do problema a ser pesquisado a partir de estudos e pesquisas já realizados, dando 

consistência ao estudo. 

No capítulo 3 foi realizado a caracterização da empresa, apontando sua 

constituição, ramo de atuação, estrutura e procedimentos relacionados à Auditoria 

Interna do Sistema de Gestão de Qualidade.  

O quarto capítulo, por sua vez, apresentou e analisou os dados coletados em 

pesquisa de campo através doa aplicação dos questionários.  

Já no capítulo 5 foi evidenciado as conclusões relacionadas aos objetivos do 

trabalho. Este capítulo evidenciou os principais dados e contribuições apurados, 

assim como os principais objetivos atingidos. 

Por fim, o sexto capítulo indicou as referências que representam as fontes de 

pesquisas bibliográficas utilizadas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.  Auditoria 

 

O processo de globalização econômica refletiu nas instituições financeiras, o 

que provocou uma reestruturação organizacional das mesmas. Para garantir espaço 

no mercado financeiro competitivo, as instituições começaram a se preocupar mais 

em controlar suas atividades em geral e principalmente aquelas que geravam maior 

risco, o que proporcionou um crescimento e desenvolvimento da auditoria. 

A auditoria ganhou cada vez mais importância no processo de gestão e 

controle das empresas atuais. O que antes era utilizada apenas para detecção de 

erros e fraudes, passou a ser utilizada como ferramenta para auxilio nas tomadas de 

decisões por parte dos gestores, alem de proteger o patrimônio da empresa. 

De acordo com Flozino e Silvério (2014), o conceito de auditoria surgiu na 

Inglaterra no século XIV, pela necessidade de controlar e averiguar os 

procedimentos e informações desenvolvidas com as atividades econômicas da 

época. Já no Brasil, o trabalho de auditoria decorreu das instalações de empresas 

internacionais, e atualmente apresenta um conceito dinâmico e em constante 

evolução abrangendo todo o organismo empresarial e de sua administração. 

A Auditoria é uma ferramenta contábil de extrema importância dentro do 

cenário organizacional, uma vez que os elementos da contabilidade e a rotina da 

empresa são certificados através da emissão de uma opinião fundamentada por um 

profissional auditor.  De acordo com Crepaldi (2016), auditoria é o levantamento e 

avaliação sistemática das transações, procedimentos, rotinas e das demonstrações 

financeiras de uma empresa.   

Ainda segundo o mesmo autor, a auditoria constitui o conjunto de 

procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de parecer sobre adequação 

das demonstrações financeiras, levando em consideração os Princípios 

Fundamentais de Contabilidade e pertinente à legislação específica. Pode se afirmar 

então, conforme Oliveira e Gomes (2012) que a análise de notas, documentos, livros 

e registros da rotina de uma empresa, resultam em um parecer sobre a 

fidedignidade das demonstrações contábeis.  

Devido a analise das documentações, registros de rotinas, acompanhamento 

do sistema de controles, o trabalho de auditoria traz para os interessados mais 
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confiança e credibilidade com relação as informações sobre a realidade econômica e 

financeira da organização. No parecer emitido pelo auditor, o profissional expressa 

sua opinião, e também pode apresentar recomendações de melhoria para a 

empresa. A opinião do auditor pode ser afirmativa, pode conter restrições, ou ser 

negativa ou adversa. 

O Trabalho da auditoria auxilia os gestores com relação aos processos 

administrativos, o que gera um aumento da confiabilidade das informações geradas 

e conseqüentemente uma melhor gestão e continuidade das empresas. Para Franco 

e Marra (2000), a auditoria é um conjunto de operações de consultoria e assessoria 

utilizadas para verificação de procedimentos e validação dos controles internos 

utilizados dentro de uma organização, e que permite ao auditor emitir uma opinião a 

fim de aconselhar à gestão e contribuir para a tomada de decisão mais precisa e 

segura. 

Para Cordeiro (2013), “a auditoria se posiciona como uma técnica contábil 

que utiliza procedimentos específicos e peculiares, os quais aplicados no exame de 

registros, documentos e inspeções através da obtenção de informações e 

confirmações, estabelecem condições para o controle de patrimônio de uma 

entidade”. 

Os conceitos de auditoria, assim com a própria profissão, vêm evoluindo ao 

longo do tempo. Se inicialmente tinha como foco a descoberta de fraudes, passou 

depois a abranger outros domínios e a assumir formas específicas. Perez Junior 

(2011) cita como objeto da auditoria a detecção de erros e fraudes para proteger a 

empresa contra eles e contra multas fiscais, além de produzir informes a respeito da 

confiabilidade das demonstrações contábeis. Já para Teixeira (2006), o trabalho de 

auditoria muitas vezes tem como finalidade atender os interesses de acionistas, 

investidores, financiadores e do próprio Estado, ou para cumprir normas legais. 

Atualmente não são todas as empresas que tem obrigatoriedade de auditoria. 

Para Perez Junior (2011) essa exigência é determinada por dispositivos legais, 

órgãos reguladores de atividades regulamentadas, credores e controlados. O autor 

destaca que, geralmente, a exigência de auditoria interna decorre de normas 

estatuárias ou administrativas. A exigência de fazer com que os balanços fossem 

acompanhados de pareceres de auditores surgiu em 1965 com a Lei n.º 4 728, de 

14 de julho de 1965, embora essa lei incluísse apenas os fundos mútuos de 
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investimento. A extensão da obrigatoriedade para outras empresas foi estabelecida 

posteriormente.  

Cordeiro (2013) divide os usuários dos trabalhos de auditoria em dois grupos: 

usuários externos e usuários internos. Segundo ele, o usuário externo é mais 

voltado para segurança dos valores contabilizados nas demonstrações financeira e 

são utilizadas para atender interesses de acionistas, financiadores, Estado e 

processos de compras e fusões de empresa. Já os usuários internos, a auditoria é 

voltada para a segurança da operacionalidade e desempenho da gestão sendo 

utilizados para atender o interesse dos acionistas, investimentos a projetos e 

investigação de fraudes revisão de processos. 

O trabalho do auditor é regulado por normas estabelecidas pelos órgãos 

responsáveis pela profissão. Nelas não se determina com precisão o que uma 

unidade de auditoria deve fazer para atender à exigência de planejamento adequado 

do trabalho, nem há regras quanto à quantidade de evidência exigida para se 

corroborar um fato descoberto. Entretanto, as unidades de auditoria desenvolvem 

práticas e procedimentos internos para assegurar a uniformidade e a qualidade de 

seu trabalho. A adoção dessas normas é obrigatória de acordo com a Resolução 

CFC no 1.328/2011.  (CREPALDI; BIANCHI, 2015) 

Os principais órgãos relacionados com o trabalho de auditoria de acordo com 

Almeida (2012) são: a) Comissão Valores Mobiliários (CVM) que é um órgão 

fiscalizador do mercado de capitais no Brasil, e estabelece regras para os auditores 

independentes e normas de contabilidade a serem seguidas; b) Instituto Brasileiro 

de Contadores (IBRACON) que emite normas de contabilidade e trata-se de uma 

pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos; c) CFC e Conselhos Regionais 

de Contabilidade (CRC) que representam entidades de classe dos contadores, e 

registram e fiscalizam o exercício da profissão; d) Instituto dos Auditores Internos do 

Brasil (AUDIBRA) que é uma entidade civil de direito privado e sem fins lucrativos e 

promove o desenvolvimento da auditoria interna por meio de intercâmbio de ideias, 

reuniões e conferências publicações. 

Os principais benefícios trazidos pela auditoria segundo dados apresentados 

pela Perfectum Auditoria e Consultoria, vão desde a administração da empresa, 

acionistas, investidores e também à sociedade ou até mesmo o próprio Estado. 

(PERFECTUM AUDITORIA E CONSULTORIA apud STRAPPAZZON, 2009)  

Conforme quadro abaixo: 
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Quadro 01. Benefícios trazidos pela auditoria. 

Entidades 
Beneficiadas 
Benefícios da 

auditoria 

Benefícios da auditoria 

Administração da 
empresa 

* Fiscaliza a eficiência dos controles internos;  
* Assegura maior correção dos registros administrativos e 
contábeis;  
* Examina e opina sobre a adequação das demonstrações 
contábeis;  
* Dificulta e detecta desvios de bens patrimoniais, 
pagamentos indevidos, omissões de registro de receitas; 
* Aponta falhas na organização administrativa, nos 
controles internos e na gestão dos recursos da 
organização;  
* Contribui para a eficiência e a eficácia da gestão. 

Investidores 

* Contribui para maior exatidão das demonstrações 
contábeis;  
* Possibilita melhores informações sobre a real situação 
econômica, patrimonial e financeira das empresas;  
* Assegura maior exatidão dos resultados apurados. 

Fisco 

* Contribui para maior exatidão dos registros e das 
demonstrações contábeis;  
* Assegura maior exatidão dos resultados 
* Contribui para maior observância das leis fiscais. 

Sociedade 

* Dá credibilidade às demonstrações contábeis das 
empresas auditadas;  
* Assegura credibilidade das informações, das quais 
dependerá a tranquilidade quanto: a) à sanidade das 
empresas; b) a garantia de empregos; c) a aplicação dos 
benefícios fiscais aquilo para o qual ele foi instituído.  
* Informa, através das demonstrações contábeis do 
conjunto das empresas auditadas, o grau de evolução e 
solidez da economia nacional. 

Fonte: Adaptado de Strappazzon, 2009. 

 

 Para Crepaldi e Bianchi (2015), a auditoria possui uma ampla visão do 

patrimônio, contribuindo para a questão patrimonial da organização, já que 

possibilita um melhor controle de bens e diretos. Para o fisco, contribui para o maior 

rigor no cumprimento das obrigações fiscais, no âmbito técnico aumenta a eficiência 

dos serviços contábeis e ainda economicamente assegura maior exatidão nos 

custos. 
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2.2.  Origem e Evolução da Auditoria 

 

Franco e Marra (2000) afirma que a auditoria surgiu primeiramente na 

Inglaterra, que foi a primeira a possuir grandes companhias de comércio mundial e 

instituir a taxação de imposto de renda baseado no lucro das empresas. No Brasil é 

uma atividade relativamente nova e vêm ganhando espaço devido ao apoio e 

credibilidade fornecida aos gestores das organizações. Segundo Attie (2011) a 

auditoria no país está relacionada com a instalação de empresas internacionais de 

auditoria independente, dado que os investimentos internacionais foram implantados 

e assim tiveram de ter suas demonstrações contábeis auditadas. 

A administração da empresa, com a expansão dos negócios, sentiu a 

necessidade de dar maior ênfase aos procedimentos internos, devido ao fato de que 

o administrador, ou em alguns casos o proprietário da empresa, não poderia 

supervisionar pessoalmente todas as suas atividades. Entretanto, além da 

implantação desses procedimentos, seria necessário realizar o acompanhamento, 

no sentido de verificar se estavam sendo seguidos pelos empregados da empresa. 

Attie (2011) afirma que o surgimento da auditoria está relacionado à 

necessidade dos investidores e proprietários em confirmar a realidade econômico-

financeira espelhada no patrimônio das empresas investidas. O autor relaciona a 

evolução da auditoria com o desenvolvimento econômico dos países, o que 

aumentou a complexidade na administração dos negócios e a relevância da opinião 

de um profissional independente para confirmar a precisão das informações 

prestadas, dando oportunidade ao aparecimento do auditor. 

A expansão do mercado e aumento da concorrência despertou nos gestores 

das empresas a preocupação em aprimorar os controles e procedimentos internos. 

Segundo Flozino e Silvério (2014), as auditorias inicialmente eram corretivas, com o 

objetivo de detectar fraudes e erros. Percebe-se hoje que as entidades se 

preocupam em aprimorar as técnicas e ferramentas da auditoria interna para utiliza-

la como ferramenta de gestão. 

A auditoria interna surgiu e se consolidou paralelamente à auditoria externa, 

diversas empresas tiveram necessidade e obrigação legal de manter auditores como 

funcionários. Para Nascimento (2003) durante toda a evolução da Auditoria Interna 

houve alterações de comportamento da sociedade, entretanto os objetivos iniciais, 

contra erros e fraudes, permanecem no ambiente organizacional.  
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2.3.  Auditoria Interna X Auditoria Externa 

 

A auditoria apresenta uma classificação relativa à forma de intervenção: 

auditoria interna e auditoria externa. Para Crepaldi e Bianchi (2015) a auditoria 

externa é realizada por um profissional independente, sem nenhum vínculo com a 

empresa e sua principal finalidade é certificar os registros contábeis e expor o 

resultado da análise através da emissão de relatórios. O autor afirma que a auditoria 

externa não elimina a necessidade da auditoria interna. 

Crepaldi (2016) cita como objeto da auditoria externa o processo pelo qual o 

auditor certifica de que as demonstrações financeiras representam adequadamente, 

a posição patrimonial e financeira da empresa. Além disso, o autor acredita que o 

auditor externo é uma figura indispensável dada a credibilidade que oferece ao 

mercado.O principal objetivo da auditoria externa é emitir uma opinião independente, 

baseado nas normas técnicas, com relação a adequação das demonstrações 

contábeis.  

A auditoria externa é o exame dos lançamentos contábeis, no qual o auditor 

avalia se os dados refletem adequadamente a real situação financeira e patrimonial 

da empresa e se estão de acordo com as normas contábeis. No final do trabalho o 

auditor elabora seu parecer a respeito dos dados em questão. (OLIVEIRA; GOMES, 

2012) 

A certificação dos registros contábeis é a principal finalidade da auditoria 

externa, e o resultado é exposto através da emissão de relatórios elaborados pelos 

auditores no final do trabalho. 

Tão importante quanto à auditoria externa é a auditoria interna, que é 

executada por profissionais da própria empresa. Segundo Dias (2015): “A auditoria 

interna contábil nada mais é do que uma ferramenta que irá auxiliar os gestores nas 

suas tomadas de decisões, pois quando aplicada, tem-se uma confiabilidade maior 

nas informações contidas no balanço contábil”. Tal ferramenta é fundamental para 

aperfeiçoar os controles internos da entidade. 

Schragle (2003), considera a auditoria interna como um instrumento 

administrativo que abrange desde a documentação financeira até o sistema de 

controle interno. O autor acredita que para se ter uma organização e 

desenvolvimento contínuo das atividades, a equipe deve estar preparada para atingir 
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os objetivos e alcançar o planejamento e todos devem tomar conhecimento do 

serviço de auditoria interna como forma de protege-los. 

 A auditoria interna deve ser realizada por profissionais que possuam 

competência técnica e grau de instrução compatíveis com as tarefas que irão 

realizar, uma vez que o auditor precisa avaliar com precisão o desempenho das 

áreas em relação aos planos e políticas determinadas pela entidade.  Ademais, é de 

extrema importância que exista confiança mutua entre auditores e gestores a fim de 

otimizar o resultado do trabalho.  

Atrelada ao crescimento das atividades da empresa, a auditoria interna vem 

da necessidade de melhorar o acompanhamento dos controles e procedimentos 

internos, servindo como base ao princípio contábil da continuidade, de forma a 

buscar a excelência no mercado em que atua. 

O quadro a seguir demonstra as principais diferenças entre o auditor interno e 

externo da seguinte forma: 

 

Quadro 02. Auditor Interno X Auditor Interno 

Auditor Interno Auditor Externo 
É empregado da empresa auditada Não tem vínculo empregatício com a empresa 

auditada; 

Menor grau de independência; Maior grau de independência; 

Executa auditoria contábil e operacional; Executa apenas auditoria contábil; 

Os principais objetivos são:  
*Verificar se as normas internas estão 
sendo seguidas;  
*Verificar a necessidade de aprimorar as 
normas internas vigentes;  
*Verificar a necessidade de novas normas 
internas;  
*Efetuar auditoria das diversas áreas das 
demonstrações contábeis e em áreas 
operacionais; 

O principal objetivo é emitir um parecer ou 
opinião sobre as demonstrações contábeis, no 
sentido de verificar se estas refletem 
adequadamente a posição patrimonial e 
financeira, o resultado das operações, as 
mutações do patrimônio líquido e as origens e 
aplicações de recursos da empresa 
examinada. Também, se essas 
demonstrações foram elaboradas de acordo 
com os princípios contábeis e se esses 
princípios foram aplicados com uniformidade 
em relação ao exercício social anterior. 

Maior volume de testes (tem maior tempo 
na empresa para executar os serviços de 
auditoria). 

Menor volume de testes, já que o auditor 
externo está interessado em erros que 
individualmente ou cumulativamente possam 
alterar de maneira substancial as informações 
das demonstrações contábeis. 

Fonte: Almeida (2012, p. 30) 
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Hames (2004) define a auditoria externa como o exame detalhado das 

operações contábeis e administrativas com o objetivo de verificar a fidedignidade 

das demonstrações contábeis do patrimônio e de resultados, apresentando, ao final, 

opinião através de respectivo parecer de auditoria; e a auditoria interna como a 

atividade vinculada à mais alta administração, cujo objetivo é acompanhar os 

negócios da empresa de forma permanente. 

Apesar de todas as diferenças apresentadas, vale ressaltar que o trabalho 

executado pela auditoria interna e a auditoria externa são semelhantes. Ambas 

realizam seus trabalhos utilizando-se das mesmas técnicas, com atenção voltada 

para o controle interno, formulam sugestões de melhorias para as deficiências 

detectadas e modificam a extensão do trabalho de acordo com as observações e 

eficiência dos sistemas contábeis e controle interno. 

 Segundo Teixeira (2006), a auditoria interna surgiu como uma ramificação da 

auditoria externa já que o auditor independente passava pouco tempo na empresa e 

tinha seu trabalho voltado para o exame das demonstrações contábeis. Portanto foi 

necessária uma atuação mais periódica e profunda da auditoria, visando outras 

áreas relacionadas com a contabilidade. 

 

2.4.  Auditoria Interna e seus objetivos 

 

Em geral, as empresas que mais progridem são aquelas que possuem maior 

conhecimento e organização financeira e operacional, e a auditoria interna contribui 

significativamente para essa gestão através das análises dos controles internos e 

dos sistemas contábeis. 

Galo e Barbosa (2017), afirmam que a expansão dos negócios aumentou a 

necessidade das empresas em contratar uma pessoa que além de revisar os 

controles internos e os procedimentos operacionais, também auxiliasse na 

administração e na execução das atividades. O auditor interno assume esse papel, 

realizando uma Auditoria mais periódica, com maior grau de profundidade e visando 

também outras áreas não relacionadas com a contabilidade, para verificar se as 

normas internas vêm sendo seguidas.  

Segundo Lisboa (2008):  
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“A Auditoria Interna tem por finalidade desenvolver um plano de 
ação que auxilie a organização a alcançar seus objetivos adotando uma 
abordagem sistêmica e disciplinada para a avaliação e melhora da eficácia 
dos processos de gerenciamento de riscos com o objetivo de adicionar valor 
e melhorar as operações e resultados de uma organização.” 

 

Os objetivos da autoria interna, em sua essência, de acordo com Cordeiro 

(2013), estão direcionados para examinar a integridade e fidedignidade das 

informações, examinar sistemas estabelecidos e verificar se a organização caminha 

de acordo com as diretrizes traçadas, examinar os recursos utilizados para proteção 

de ativos da empresa, atestar se os recursos da companhia são utilizados de forma 

eficaz e eficiente, certificar-se de que os resultados são compatíveis com os planos 

e comunicar o resultado do trabalho de auditoria verificando se foram tomadas as 

providencias necessárias a respeito de suas descobertas. 

 De acordo com Attiê (2011), as funções básicas da auditoria interna podem 

ser sintetizadas da seguinte forma: avaliação de políticas da empresa, avaliação da 

organização, avaliação dos registros e informações, realização de testes de auditoria 

e assessoramento para otimizar os custos e aumentar a eficiência de cada setor. 

 Segundo Silva (2008, p.12): 

 

A contabilidade utiliza a Auditoria Interna com o objetivo de avaliar e 
comunicar se os sistemas gerenciais da empresa estão sendo utilizados 
com eficiência, bem como verificar se os dados contábeis representam 
efetivamente a situação econômica e financeira da empresa. 

 

 Para que os auditores identifiquem os problemas e sugira as devidas 

correções, é necessário, segundo Franco e Reis (2004), ter acesso irrestrito as 

informações e rotinas da empresa, realizar exames regulares dos segmentos da 

para averiguar a efetividade do cumprimento das suas funções de planejamento, 

reportar de imediato ao pessoal que precisa ser informado sobre os resultados dos 

exames praticados pela auditoria e corrigir condições apontadas como deficientes 

ate alcançar um resultado satisfatório. 

Os auditores internos trabalham por um período maior nas dependências da 

empresa, o que permite um planejamento maior de seu trabalho e a possibilidade de 

acompanhar os processos e os fatos e atos ocorridos na empresa. Mas, por outro 

lado, a influência das amizades construídas devido à convivência diária pode levar 

ao desvirtuamento da função e isso pode afetar o desenvolvimento do trabalho 

(OLIVEIRA; GOMES, 2012). 
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 Devido a participação direta da auditoria interna na alta administração, a 

mesma apresenta a seguinte posição hierárquica dentro de uma organização: 

 
Figura 1: Estrutura Organizacional 

 

Fonte: Almeida, (2012, p. 30) 

 

A auditoria interna deve ser realizada de forma permanente, já que exerce um 

controle prévio nas atividades desenvolvidas nas empresas, o que facilita a tomada 

de decisão e aumento da qualidade do controle interno e das atividades realizadas, 

além de contribuir para detecção de erros e fraudes. 

 

2.5. O Papel e o Perfil do Auditor Interno 

 

O auditor tem o papel de examinar e avaliar os procedimentos e processos e 

se esses estão de acordo com os objetivos e metas esperados pela organização. O 

papel primeiro do auditor não é detectar fraudes, mas no decorrer de seu trabalho 

ele pode descobri-las, devendo comunicar a administração imediatamente para que 

sejam tomadas as devidas providências. 

  No passado, o auditor era visto de forma negativa perante os auditados, que 

não compreendiam a importância deste profissional e acreditavam que o papel dos 

mesmos era apenas para apontar erros de forma autoritária. Essa percepção vem 

sofrendo mudanças devido à evolução da economia. 
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 De acordo com a NBC P3, o auditor interno deve manter seu nível de 

competência profissional pelo conhecimento atualizado das Normas Brasileiras de 

Contabilidade, das técnicas contábeis, da legislação inerente à profissão, dos 

conceitos e técnicas administrativas e da legislação aplicável à Entidade. Além disso 

a norma aponta a autonomia profissional, imparcialidade e zelo na realização dos 

trabalhos como características essências para o auditor interno. 

 Crepaldi (2016) apresenta uma atualização do conceito de auditoria na qual o 

profissional vise a excelência dos resultados da empresa mediante integração com a 

direção da empresa. Esse contexto demanda do auditor a instrumentalização de 

suas atividades com ferramentas modernas, e características como flexibilidade, 

versatilidade, liderança, poder de decisão, clareza e equilíbrio físico e emocional. 

 Todo auditor precisa ter, de acordo com Prado (2010), capacidade para 

aplicação de normas e procedimento na execução das auditorias internas, 

capacidade na área de princípios e técnicas contábeis, conhecimento dos princípios 

de administração a fim de reconhecer e avaliar a relevância e significado dos 

eventuais desvios em relação ás boas práticas empresarias e conhecimento dos 

fundamentos de contabilidade, economia, direito comercial, impostos, finanças, 

métodos quantitativos e sistema de processamento eletrônico de dados. Esse 

reconhecimento pressupõe capacidade de identificar a existência de problemas ou a 

possibilidade de estes ocorrerem e de determinar o que é mais necessário em termo 

de pesquisa e assessoria. 

 O auditor interno deve se manter sempre acompanhar a evolução atual, a fim 

de manter-se atualizado para realizar seu papel de forma mais produtiva e 

competitiva para as empresas. Segundo Morais (2008), uma série de conhecimentos 

tem sido exigidos aos profissionais de auditoria interna, como por exemplo, domínio 

de técnicas de gestão, contabilidade, qualidade total, marketing, planejamento 

estratégico, organização e métodos, relações humanas, entre outros. 

 O auditor deve se manter atualizado e manter um processo evolutivo para que 

seu trabalho não se torne obsoleto em curto espaço de tempo. O auditor não tem 

como responsabilidade corrigir os problemas, mas sim comunica-los à 

administração. Seu papel é examinar a integridade e adequação das informações, 

além de verificar o cumprimento dos objetivos elaborando sua opinião acerca dos 

dados coletados. 
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2.6.  Modalidades da Auditoria 

 

A Auditoria Interna é uma função independente criada dentro da empresa 

para examinar e avaliar as atividades e rotinas internas. A proposta da auditoria 

interna é auxiliar os membros da administração, para tanto, a auditoria interna lhes 

fornece análise, avaliações, recomendações, assessoria e informações relativas às 

atividades examinadas. 

Diversas modalidades de auditoria interna foram incorporadas ao longo do 

processo de desenvolvimento das atividades de auditoria interna, assim demonstra 

Gass (2008), as seguintes: 

 

Quadro 3: Modalidade da Auditoria Interna 

Modalidade Objetivo 

Contábil/ 
Financeira 

Tem por objetivo identificar a adequação dos registros e 
procedimentos realizados na empresa, a qualidade dos controles 
internos existentes, a observação das normas e regulamentos 
traçados pela administração, bem como a avaliação da correta 
aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas 
Brasileiras de Contabilidade. 

Operacional 

Objetiva verificar se a organização ou unidade submetida a exame e 
avaliação opera de forma eficiente. O auditor interno deverá avaliar as 
operações da empresa segundo o escopo dos seus objetivos 
definidos no plano tático ou operacional. 

Sistemas 
Abrangem o exame e avaliação dos processos de desenvolvimento, 
teste aplicativo e operação dos sistemas, cabendo informar à 
administração sobre a adequação, eficiência, segurança e custos. 

Qualidade 
Analisa a percepção do cliente e o ponto de vista de contribuição de 
resultados da empresa.  

Gestão 

Utiliza-se de procedimentos dotados nas outras modalidades de 
auditoria, focada na avaliação dos resultados obtidos pela unidade 
sob exame, confronta com estratégias e o plano de ação, verifica 
possíveis ameaças e oportunidades para consecução de resultados 
futuros. 

Fonte: Gass, (2008, p. 11) 

 

Qualquer modalidade da auditoria poderá e deverá ser utilizada nas 

atividades das empresas, pois proporcionam grande utilidade à alta administração. 

Desta forma, torna-se possível avaliar a eficácia, suficiência e aplicação dos 

controles contábeis, financeiros e operacionais e determinar o grau de confiança 

das informações geradas pela entidade. 
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2.7.  Controle Interno 

 

O controle interno atua de forma a proteger o patrimônio contra possíveis 

perdas ou riscos devido a erros e irregularidades. São fundamentais a precisão e a 

confiabilidade dos informes contábeis e para que exista um controle eficiente das 

operações é necessário a elaboração de relatórios, indicadores e outros índices que 

reflitam a gestão das operações pelos funcionários e o atendimento aos planos e 

metas traçados. (ATTIE, 2011) 

De acordo com Franco e Reis (2004), a auditoria interna consiste em um 

trabalho organizado de revisão dos controles internos, ou seja, revisão dos 

procedimentos de organização adotados pela empresa para garantir o fluxo de 

operações e informações. Para a Auditoria Interna, a avaliação e a compreensão do 

controle interno são fundamentais para o desenvolvimento do trabalho realizado pelo 

auditor. Sendo assim, é indispensável conhecer o conceito de controle interno e 

saber como este se relaciona com o trabalho de proteção ao patrimônio e auxílio aos 

gestores das empresas. 

O Controle Interno representa o conjunto de recursos, rotinas, processos e 

procedimentos adotados pela empresa com o objetivo de proteger o patrimônio, 

estimular a adesão as políticas da entidade, aumentar a eficiência operacional e 

auxiliar na prevenção de erros e fraudes. (CREPALDI, 2016)  

Um sistema de controle interno é uma combinação de políticas, 

procedimentos, sistemas operacionais, de informação e outros instrumentos, 

mantidos pelas organizações. Quanto mais preciso for os controles internos, maior 

segurança haverá na formação da opinião do profissional auditor. Segundo Attie 

(2011), um bom sistema de controle interno deve conter controles contábeis, que 

englobam o plano de organização e procedimentos referentes a proteção do 

patrimônio e integridade dos registros contábeis; e controles administrativos, que 

abrangem o plano de organização e métodos ligados a eficiência das atividades 

operacionais e política da organização. 

Os problemas de controle interno encontram-se na maioria das empresas, 

através da avaliação do controle interno o auditor determina se o programa de 

trabalho deve ser reduzido ou estendido, em razão da eficiência dos controles 

utilizados. Essa avaliação tem como escopo determinar a natureza, profundidade e 

extensão dos exames finais, além de recomendar aprimoramentos em relatório 
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específico. O funcionamento de um sistema de controle interno depende, 

principalmente dos profissionais envolvidos no sistema, que devem ser capacitados 

e estarem envolvidos com todas as esferas da organização. 

 

2.8. Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) 

 

A busca pela qualidade dos produtos e serviços não é uma preocupação recente 

dentro das organizações e por esse motivo os gestores buscam por padrões cada 

vez mais exigentes a fim de garantir características desejáveis aos produtos e 

serviços como eficiência, segurança e confiabilidade. O Sistema de Gestão de 

Qualidade pode contribuir para o aumento da satisfação do cliente, uma vez que os 

mesmos exigem produtos que satisfaçam suas necessidades e superem suas 

expectativas 

Para Maranhão (2006), “sistema de gestão da qualidade é apenas um conjunto 

de recursos e regras mínimas, implementado de forma adequada, com o objetivo de 

orientar cada parte da empresa para que execute de maneira correta e no tempo 

devido a sua tarefa, em harmonia com as outras, estando todas direcionadas para o 

objetivo comum da empresa: ser competitiva”. 

Paladini (2004) afirma que, sob a ótica da competitividade, um Sistema de 

Gestão de Qualidade sólido pode trazer diversos benefícios para a empresa 

conforme o quadro abaixo: 

 
Quadro 4: Benefícios da Qualidade 

 
Fonte: Adaptado de PALADINI (p. 31, 2004). 
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 O Sistema de Gestão de Qualidade é uma ferramenta utilizada com o objetivo 

de controlar e padronizar os processos, além de medir a eficácia das ações 

tomadas. Nesse sistema, os princípios e diretrizes da qualidade são aplicados em 

cada processo da instituição e nos diversos setores, garantindo segurança nas 

tomadas de decisão.  

 Segundo O’Hanlon (2009):  

 
O fundamento dos sistemas de gestão da qualidade é que objetivos sejam 
definidos; abordagens para o alcance daqueles objetivos sejam 
documentadas; a satisfação dos interessados com o alcance de resultados 
seja medida; e ações sejam tomadas para melhorar continuamente.  

 

 A ABNT (2010) afirma que a organização deve desenvolver o seu Sistema de 

Gestão de Qualidade para assegurar a utilização eficiente de recursos, a tomada de 

decisões baseada em evidências e o foco na satisfação do cliente, bem como sobre 

as necessidades e expectativas de outras partes interessadas. Além disso, acredita 

que além de proporcionar otimização das atividades, o Sistema de Gestão de 

Qualidade evidencia a preocupação com a melhoria contínua dos produtos e 

serviços oferecidos. 

 

2.9.  NBR 9000 

 

A ISO (International Organization for Standardization – Organização 

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

1947, com sede em Genebra e foi fundada com o propósito de estabelecer normal 

para padronizar processos no mundo. (KUBRUSLY, 2008) 

A expressão ISO 9000 designa um grupo de norma técnica que estabelecem um 

modelo de gestão da qualidade para organizações em geral, qualquer que seja o 

seu tipo ou dimensão.  A sigla “ISO” refere-se à organização não-governamental 

International Organization for Standardization. E sua função é a de promover a 

normatização de produtos e serviços, para que a qualidade dos mesmos seja 

permanentemente melhorada. (LIRA et al, 2011) 

No Brasil, o órgão responsável pela normatização técnica é a ABNT a qual é 

membro da ISO (International Organization for Standardization), da COPANT 

(Comissão Panamericana de Normas Técnicas), da AMN (Associação Mercosul de 

Normalização) e do GEN (Global Ecolabelling Network).  
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Segundo Carpinetti (2016), desde 1987, o Comitê Técnico da ISO já lançou 

várias edições, com revisões das normas e diretrizes que compõem a família de 

normas da série ISO 9000. As principais normas da série ISO 9000 são: 

 

 ISO 9000:2015: Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e 

vocabulário; 

 ISO 9001:2015: Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos; 

 ISO 9004:2010: Gestão para o sucesso sustentado de uma organização – 

uma abordagem da gestão da qualidade. 

 

A ISO 9001:2015 é a norma principal, uma vez que apresenta os requisitos de 

gestão da qualidade que compõem o sistema de gestão da qualidade estabelecido 

como modelo pela ISO, e tem por finalidade a certificação de sistemas da qualidade 

segundo seus requisitos. De acordo com a edição de 2015, o modelo de sistema de 

Sistema de Gestão de Qualidade baseia-se nos seguintes princípios: 

 

Quadro 5 – Princípios Sistema de Gestão de Qualidade 

 
Fonte: NBR ISO 9001:2015 
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A ISO 9001:2015 é uma norma de sistema de gestão que permite às 

organizações verificar a consistência de seus processos, medir e monitorá-los com o 

objetivo de aumentar a sua competitividade e, com isso, assegurar a satisfação de 

seus clientes. 

De acordo com Carpinetti (2016), a figura abaixo e ilustra o Modelo de Sistema 

de Gestão de Qualidade da ISSO 9001:2015. Segundo o autor, as informações de 

entrada para definição e planejamento do sistema da qualidade são: a realidade da 

empresa; os requisitos dos clientes e necessidades e expectativas de outras partes 

interessadas. E os resultados, saídas do sistema da qualidade, são a satisfação dos 

clientes com relação aos produtos e serviços.  

 

Figura 02: Modelo de Sistema de Gestão de Qualidade 

 
Fonte:  NBR ISO 9001:2015 

 

Para Barreto (2008), as normas NBR ISO 9000 são aplicáveis a uma extensão 

de setores econômicos a fim de garantir aos clientes que a organização possui 

condições técnicas para o atendimento das especificações exigidas.  

Importante ressaltar que uma instituição pode implementar a ISO 9001 sem a 

obrigatoriedade de certificação, mas se além das melhorias, a empresa tenha a 

necessidade de atender as exigências de mercado, deverá atender os requisitos 

para obter o selo de qualidade. A implantação da certificação ISSO exige grande 

comprometimento de toda a equipe envolvida no processo. 
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2.10. Processo de Certificação 

 

A certificação de um sistema da qualidade ISO9001 é um processo de avaliação 

pelo qual uma empresa certificadora verifica se o Sistema de Gestão de Qualidade 

está de acordo com o modelo estabelecido pela ISSO 9001. Além disso, é 

constatado se foram encontradas evidências de que a organização implementa as 

atividades de gestão da qualidade tidas como necessárias para atender aos 

requisitos dos clientes. (CARPINETTI, 2016) 

 As organizações investem e buscam a certificação já que se trata de uma forma 

de demonstrar a qualidade de um processo produtivo. Segundo Rohloff et al (2006), 

as empresas que possuem o certificado demonstram uma boa gerencia e 

administração e garantem segurança e comprometimento com o produto ou serviço 

prestado para com o cliente. 

 A certificação ISO é de extrema importância para o crescimento da empresa, 

pois é um meio de atestar formalmente que a mesma atende os padrões de 

qualidade. Consequentemente, é possível uma valorização e reconhecimento de 

seus produtos e serviços oferecidos, o que contribui para maior satisfação aos 

clientes.  

Segundo Paladini (2004), a certificação contribui para maior eficiência e eficácia 

dos processos, melhor qualidade de produtos e serviços, seleção mais apropriada 

de fornecedores e maior visibilidade da qualidade pelo público externo. Importante 

destacar que para garantir a certificação é necessário o envolvimento de toda a 

equipe. 

Para garantir a certificação a empresa é submetida a uma auditoria externa para 

avaliar o Sistema de Gestão de Qualidade implementado. O certificado não é 

emitido pela ISO, que apenas define um padrão de Sistema de Qualidade. O 

certificado ISO 9001 tem validade de três anos. No entanto, as empresas 

certificadas devem passar por auditorias de manutenção, com periodicidade 

semestral ou anual. Nessas auditorias de manutenção, a empresa certificada, para 

manter seu certificado, deve prover evidências de que o sistema da qualidade 

continua a atender aos requisitos da ISO 9001 e que não conformidades 

identificadas em auditorias anteriores receberam o devido tratamento. Após o 

período de três anos, a empresa passa por um processo de recertificação para 

renovação do certificado por igual período. (CARPINETTI, 2016) 
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A implantação da certificação ISO é algo complicado e exige um grande 

comprometimento dos envolvidos, sua necessidade está diretamente relacionada a 

um diagnóstico organizacional, melhorias continuas, sistematização dos processos. 

 

2.11. Auditoria Interna do Sistema de Gestão de Qualidade 

 

Implementar um Sistema e Gestão de Qualidade representa um grande desafio 

para gestores e colaboradores das organizações. Isso porque diversas mudanças 

ocorrem, tanto na esfera administrativa quanto na parte prática do trabalho. 

Conseguir manter as mudanças funcionando perfeitamente ao longo do tempo 

requer avaliações constantes e é por isso que a Auditoria se tornou uma ferramenta 

indispensável para a Gestão da Qualidade.  

Segundo Costa et al. (2006), através das auditorias é possível definir em que grau 

os requisitos necessários para a obtenção de uma certificação de gestão da 

qualidade foram atendidos. As constatações da auditoria são usadas para avaliar a 

eficácia do sistema, e para apontar oportunidades de melhoria contínua. 

A auditoria interna é realizada sob a responsabilidade da própria organização, na 

qual os auditores devem ser totalmente independentes do setor ou processo a ser 

auditado. A vantagem deste tipo de auditoria é que os auditores e os auditados 

sentem-se mais à vontade para discutir internamente os resultados (PALADINI, 

2004). 

As auditorias internas do sistema de gestão de qualidade, são oportunidade de 

verificar se os processos dentro da empresa, estão funcionando corretamente 

conforme as normas de qualidade. A auditoria traz uma visão imparcial sobre o 

Sistema de Gestão de Qualidade, avaliando sua performance, conformidade com a 

norma ISO 9001, os pontos fortes e possibilidades de melhoria para o processo. O 

ciclo PDCA é importante no desenvolvimento do trabalho do auditor interno da 

qualidade, pois permite analisar se o trabalho está sendo feito de acordo com as 

normas e procedimentos da empresa. (KLOCK, 2014)  
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Figura 03: Ciclo PDCA 

 

Fonte: Adaptado PALADINI (p. 78, 2004). 

 

 

Azevedo et al (2001), acredita que a auditoria é uma importante propulsora do 

ciclo PDCA principalmente nas fases Check e Act . Através da avaliação contínua 

dos processos da organização é possível verificar se o que foi planejado foi 

consistentemente alcançado, e agir sob os resultados encontrados. 

Uma auditoria bem planejada é a segurança para manter um Sistema de 

Gestão de Qualidade. Além disso, a realização de auditorias internas contribui 

para a manutenção do certificado. Isso é um grande diferencial do selo, uma vez 

que a prática garante que as mudanças feitas na implementação do sistema de 

gestão funcionam perfeitamente.  
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3 HISTÓRICO/CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

  

O Senar Minas - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração 

Regional de Minas Gerais é uma entidade privada, vinculada à FAEMG – Federação 

da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, mantida pelos produtores 

rurais. A estrutura do Senar Minas é composta pelo Conselho Administrativo, 

Conselho Fiscal e Superintendência Executiva, que funciona em Belo Horizonte. 

 A entidade tem escritórios regionais localizados em Uberaba, Montes Claros, 

Lavras, Governador Valadares, Viçosa, Sete Lagoas, Juiz de Fora, Patos de Minas, 

Passos e Araçuaí.  

O Senar Minas realiza seus cursos gratuitamente, em situações reais de 

trabalho: nas fazendas, Empresas Agropecuárias e nas Escolas de Ciências 

Agrárias. Para isso, a entidade conta com facilitadores (instrutores) capacitados para 

conduzirem os eventos de FPR e de PS como processos educativos, aplicando a 

metodologia apropriada, com o foco na aprendizagem esperada.  

A estruturação dos cursos e treinamentos é realizada por entidades 

cooperadas ao Senar Minas. As linhas de atuação do Senar Minas são: a Formação 

Profissional Rural (FPR) e a Promoção Social (PS). As ações de Formação 

Profissional Rural possibilitam às pessoas do meio rural associadas, direta ou 

indiretamente aos processos produtivos agrossilvipastoris, adquirir conhecimentos, 

habilidades e condições técnicas para o pleno exercício de uma ocupação no 

mercado de trabalho, que está cada vez mais exigente.   

Os cursos e treinamentos são realizados no próprio local de trabalho, 

viabilizando a participação dos produtores e trabalhadores rurais. Os cursos 

oferecidos pelo Senar Minas são nas seguintes Linhas de Ação: Agricultura, 

Pecuária, Silvicultura, Aquicultura, Extrativismo, Agroindústria, Atividades de Apoio 

Agrossilvipastoris e Atividades Relativas à Prestação de Serviços.  As atividades de 

Promoção Social visam ao desenvolvimento das aptidões pessoais e sociais da 

família rural, numa perspectiva de dignidade e melhor qualidade de vida, através de 

cursos na área de: alimentação, artesanato, organização comunitária e saúde e de 

programas tais como: Cidadão Rural, Encontro das Famílias Rurais, Programa 

Esporte na Escola e Saúde Bucal.  

O Senar Minas possui procedimentos documentados e estabelecidos para o 

Sistema de Gestão da Qualidade.  Conforme programa aprovado pela 
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Superintendência e sempre que for julgado necessário, são realizadas auditorias 

internas para verificar se o Sistema de Gestão da Qualidade está conforme com as 

disposições planejadas, com os requisitos da ISO 9001 e com os requisitos do 

próprio sistema; e para verificar se o sistema é mantido e implementado 

eficazmente. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

As auditorias internas do Senar Minas são realizadas por auditores treinados, 

pertencentes ao quadro de pessoal da empresa. Conforme programa aprovado pela 

Superintendência e sempre que for julgado necessário, são realizadas auditorias 

internas para verificar se o Sistema de Gestão da Qualidade está em conformidade 

com as disposições planejadas, com os requisitos da ISO 9001 e com os requisitos 

do próprio sistema; e para verificar se o sistema é mantido e implementado 

eficazmente.  

A auditoria interna é programada a cada semestre levando em consideração a 

importância do processo, as áreas a serem auditadas, bem como os resultados das 

auditorias anteriores. A cada ciclo de certificação (3 anos), todos os setores deverão 

ser auditados, uma ou mais vezes dependendo dos critérios analisados para 

programação. Na programação da auditoria interna é observado: a importância da 

atividade a ser auditada, a situação atual e o resultado da auditoria anterior.  

Os questionários de percepção dos auditados foram distribuídos para 47 

auditados, atingindo um total de 29 respostas tomando como linha de corte a data 

final estipulada, o que equivale a um índice de retorno de 61,70% da amostra.  

O questionário foi composto por oito questões objetivas e uma discursiva. 

Com o objetivo de caracterizar os participantes, as cinco primeiras questões 

abordaram informações como gênero, idade, formação acadêmica, tempo de 

atividade na função; bem como a ocupação ou não em cargo de gestão. 

 

Tabela 01: Questão 01 - Gênero 

 FREQUÊNCIA % 

FEMININO 16 55,17% 

MASCULINO 13 44,83% 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Por meio da Tabela 01 pôde se verificar a participação de 16 pessoas do sexo 

feminino e 13 pessoas do sexo masculino, representando respectivamente, 55,17% 

e 45,83% da amostra. 

Com relação a faixa etária, verificou-se que 62,07% de respondentes 

possuem idade dentro da faixa etária de 26 a 45 anos, sendo 8 pessoas na faixa 
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entre 26 e 35 anos e 10 pessoas na faixa entre 36 e 45. A quantidade de pessoas na 

faixa etária entre 46 e 55 também foi relevante, totalizando 24,14% do total. 

Colaboradores com menos de 25 anos e com mais de 56 anos representaram 

apenas 13,79% da amostra, sendo 1 pessoa com menos de 25 anos e 3 pessoas 

com mais de 56 anos, conforme demonstra a Tabela 02. 

 

Tabela 02: Questão 02 – Faixa Etária 

 FREQUÊNCIA % 

MENOS DE 25 ANOS 1 3,45% 

ENTRE 26 E 35 ANOS 8 27,59% 

ENTRE 36 E 45 ANOS 10 34,48% 

ENTRE 46 E 55 ANOS 7 24,14% 

MAIS DE 56 ANOS 3 10,34% 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Como demonstrado na Tabela 03, no que concerne à formação escolar, 

observou-se que a maioria dos participantes, 18 pessoas, possuem grau em curso 

superior e que 9 pessoas possuem pós-graduação Latu Sensu ou MBA, 

representando, respectivamente, 62,07% e 31,03%. Apenas 2 respondentes não 

possuem Ensino Superior Completo, o que demonstra boa instrução entre os 

profissionais da empresa. 

O Senar exige dos empregados apenas o ensino médio completo para 

ingressar nos cargos mais baixos, porém para ocupar níveis superiores de trabalho, 

são necessárias as conclusões do nível superior e pós-graduação, dependendo da 

vaga.  

 
Tabela 03: Questão 03 – Formação Acadêmica  

 FREQUÊNCIA % 

CURSO TÉCNICO 1 3,45% 
ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO 1 3,45% 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 18 62,07% 
PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU OU MBA 9 31,03% 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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A Tabela 04 apresenta a distribuição dos colaboradores respondentes ao 

questionário por tempo de atividade na função, e pode-se verificar um maior 

percentual (31,03%) de respondente com menos de 5 anos na função, seguido 

daqueles que realizam a função há mais de 20 anos (24,14%).  

Vale ressaltar que os colaboradores que ocupam um cargo de gestão, em sua 

maioria, possuem um tempo de atividade na função superior há 16 anos. 

 

Tabela 04: Questão 04– Tempo de atividade na função 

 FREQUÊNCIA % 

<= 5 ANOS 9 31,03% 

6 - 10 ANOS 3 10,34% 

11 - 15 ANOS 5 17,24% 

16 - 20 ANOS 5 17,24% 

>20 ANOS 7 24,14% 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 Para finalizar a caracterização da amostra, foi questionado a ocupação ou 

não em cargo de Gestão. Verificou-se que dos 29 participantes, 6 (20,68%) eram 

gestores de algum setor conforme a Tabela 05. 

 

Tabela 05: Questão 05 – Cargo de Gestão 

 FREQUÊNCIA % 

OCUPA CARGO DE GESTÃO 6 20,69% 

NÃO OCUPA CARGO DE 
GESTÃO 

23 79,31% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O objetivo da pesquisa é avaliar a percepção dos auditados sobre a Auditoria 

Interna do Sistema de Gestão de Qualidade, sendo assim, as questões de 6 à 9 

abordaram questões que contribuem para esta avaliação. 

Inicialmente questionou-se qual seria o principal objetivo da Auditoria Interna 

na Gestão da Qualidade. As respostas confirmam a ideia de que a Auditoria Interna 

tem sido utilizada como ferramenta de gestão, e não vista apenas como corretivas, 

para detectar fraudes e erros. 89,6% da amostra acreditam que o principal objetivo 
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da Auditoria Interna do Sistema de Gestão de Qualidade é verificar se os processos 

dentro da empresa estão funcionando corretamente conforme as normas de 

qualidade com foco na melhoria contínua. 

Como representado no Gráfico 01, apenas uma pessoa (3,45%) acredita que 

o objetivo principal da Auditoria da Qualidade é Identificar responsáveis por erros, 

fraudes e não conformidades, e outras 2 pessoas (6,90%) consideram a 

Identificação e redução de riscos relevantes como o principal objetivo.  

Junior (2014) afirma que “O principal objetivo da realização das auditorias é 

obter evidências que o sistema de gestão da qualidade está atendendo aos 

requisitos estabelecidos pela norma. “ 

Destaca-se a importância do conhecimento, por parte dos colaboradores, 

sobre o objetivo principal da Auditoria Interna. Ao entender os motivos da realização 

da mesma, certamente a colaboração será de maneira mais assertiva. Além disso, 

os sistemas de Gestão de Qualidade também prezam pela segurança e qualidade 

do ambiente de trabalho. 

 

Gráfico 1: Questão 06 - Objetivo da Auditoria Interna do SGQ 

  

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O requisito 7.5.1 da ISO 9001:2015 fala sobre as generalidades da 

Informação documentada e diz que o Sistema de Gestão da Qualidade da 

organização deve incluir informação documentada requerida pela norma e/ou 

determinada pela organização como sendo necessária para a eficácia do sistema. 
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Um dos objetivos é tornar a documentação relevante para os resultados da 

empresa. 

Os documentos da qualidade devem estar disponibilizados perfeitamente 

legíveis e atualizados. O usuário precisa ter acesso rápido a estes documentos, 

sempre que necessário. No Senar Minas, todos os documentos relacionados ao 

Sistema de Gestão de Qualidade são disponibilizados em uma plataforma online na 

qual todos os colaboradores possuem um login e senha individuais.  

Além da disponibilização dos documentos é importante que os colaboradores 

tenham conhecimento sobre seu acesso e sobre a importância de se manterem 

atualizados diante os dados fornecidos. A compreensão de todo conteúdo contribui 

diretamente para a eficácia do Sistema de Gestão de Qualidade com foco na 

melhoria contínua. 

Portanto, na questão 7 foi solicitado aos respondentes que assinalassem os 

documentos dos quais possuíam fácil acesso, sendo permitido indicar mais de uma 

opção. Foram identificadas 6 combinações de respostas conforme a Tabela 06. 

 

Tabela 06: Questão 07 - Acesso às documentações da organização. 
NORMAS E 

PROCEDIMENTO
S 

MANUAL DA 
QUALIDADE E 

MACROFLUXOGRAMA 

NORMA 
ISO 

9001 

RELATÓRIO DE 
AUDITORIA 

INTERNA 

FREQUÊNCIA % 

X X X X 15 51,72% 

X X X  7 24,14% 

X X  X 2 6,90% 

X X   2 6,90% 

X   X 2 6,90% 

X    1 3,45% 

100% 86,21% 72,41% 62,07%   

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Observa-se que 15 colaboradores (51,72%) afirmaram ter acesso aos quatro 

documentos informados na questão, 9 colaboradores (31,03%) assinalaram 3 

opções, 4 colaboradores (13,79%) assinalaram 2 opções e apenas 1 colaborador 

(3,45%) alegou ter acesso apenas a um dos documentos. 
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Destaca-se que dentre os 6 gestores, 5 alegaram ter acesso à todos os documentos, 

o que representa 83,33%. 

Em análise individual das opções, nota-se que o relatório de Auditoria Interna 

com a conclusão do trabalho é o documento no qual os colaboradores possuem 

menos conhecimento sobre o seu fácil acesso. Vale salientar que para os 

colaboradores que ocupam cargos de gestão, apenas 1 (16,66%) alegou não ter 

acesso ao relatório da Auditoria Interna com a conclusão do trabalho. 

Segundo Junior (2014), após a realização dos trabalhos de auditoria interna, 

os resultados devem ser reportados, sejam eles positivos ou negativos, de forma 

clara e baseado em evidências. O acesso ao relatório de auditoria é extremamente 

importante para que todo o setor possa realizar ações corretivas para as não 

conformidades, e/ou realizar mudanças preventivas recomendadas para a melhoria 

contínua.  

Como demonstrado na Tabela 07, no que concerne à contribuição da 

Auditoria Interna do Sistema de Gestão de Qualidade, foram identificadas 4 

combinações de resposta, já que mais de uma opção poderia ser assinalada. 

Verificou-se que 14 pessoas (48,28%) acreditam que a auditoria interna contribui 

para melhorar o alinhamento entre processo e estratégia da empresa, otimizar os 

resultados e aperfeiçoar o desempenho do trabalho. Além disso, 7 pessoas 

(24,14%) consideram que a auditoria contribui apenas para melhor o alinhamento 

entre processo e a estratégia da empresa. 

 

Tabela 07: Questão 08 – Contribuição da Auditoria Interna do SGQ 

MELHORAR O 
ALINHAMENTO ENTRE 

PROCESSO E A ESTRATÉGIA 
DA EMPRESA 

OTIMIZAR OS 
RESULTADOS 

APERFEIÇOAR O 
DESEMPENHO 
DO TRABALHO 

FREQUÊNCIA % 

X X X 14 48,28% 

X X  3 10,34% 

X  X 5 17,24% 

X   7 24,14% 

100% 58,62% 65,52%   

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A norma 19011:2012 afirma que que alguns princípios contribuem para uma 

auditoria mais eficaz e confiável. A aderência a estes princípios é essencial para 
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conclusões de auditoria pertinentes e suficientes. A norma cita os seguintes 

princípios: 

a) conduta ética – confiança, integridade, confidencialidade e discrição são 

essenciais para auditar;  

b) apresentação justa – a obrigação de reportar com veracidade e exatidão; 

c) devido cuidado profissional – a aplicação de diligência e julgamento na 

auditoria. Ter a competência necessária é um fator importante; 

d) independência – a base para a imparcialidade da auditoria e objetividade 

das conclusões de auditoria;  

e) abordagem baseada em evidência – o método racional para alcançar 

conclusões de auditoria confiáveis e reproduzíveis em um processo 

sistemático de auditoria. 

Portanto é de extrema importância que o trabalho de auditoria envolva os 

princípios citados.  No arquivo da Auditoria Interna do Senar Minas estes princípios 

estão evidenciados e considerados primordiais para os auditores. Na questão 9 foi 

questionado quais princípios são observados pelos colaboradores durante a 

auditoria, sendo permitido assinalar mais de uma opção. 

 

Tabela 08: Questão 09 – Princípios observados no trabalho da Auditoria 
Interna do SGQ 

 FREQUÊNCIA % 

ABORDAGEM BASEADA EM 
EVIDÊNCIA 

23 79,31% 

CONDUTA ÉTICA 19 65,52% 

INDEPENDÊNCIA 16 55,17% 

APRESENTAÇÃO JUSTA 14 48,28% 

DEVIDO CUIDADO PROFISSIONAL 12 41,38% 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Verificou-se que apenas 9 auditados (31,03%) observaram todos os princípios 

durante o trabalho de Auditoria Interna do Sistema de Gestão de Qualidade. A 

Abordagem baseada em evidência foi constatado por 23 auditados (79,31%), 
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seguido da Conduta Ética (65,52%) e Independência (55,17%). O devido cuidado 

profissional foi o princípio menos observado pelos auditados (41,38%).  

Para finalizar o questionário foi solicitado uma sugestão de melhoria para a 

Auditoria Interna do Sistema de Gestão de Qualidade. Dos 29 colaboradores, 

apenas 11 (37,93%) deixaram uma recomendação para melhor desenvolvimento do 

trabalho dos auditores. 

Ao analisar as sugestões de melhorias percebe-se que a necessidade da 

divulgação dos resultados da auditoria para todos os colaboradores do setor 

auditado, foi citado por quatro colaboradores, conforme as respostas transcritas 

abaixo: 

 

Quadro 6 – Questão 10 - Sugestões de Melhoria referentes a divulgação 
do resultado 

“A equipe de auditores deveriam realizar reunião com todo o setor para apresentar o 
resultado e sugestões de melhoria. ” 

“Que o resultado seja socializado com os demais de tal forma que se possa usufruir do que 
o setor auditado faz de diferente e o que devemos evitar de fazer. ” 

“Divulgar o resultado da conclusão das auditorias internas para todos os funcionários. ” 

“Mais divulgação do resultado da auditoria com toda a equipe. ” 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 Verificou-se também que dois colaboradores propuseram a utilização de 

documentações anteriores para consulta a fim de reduzir os Relatórios de Ação 

Corretiva e Preventiva. A consulta à resultados de auditorias anteriores podem 

incentivar a redução de erros e contribuir para que os processos funcionem 

conforma as normas de qualidade. 

 

Quadro 7 – Questão 10 - Sugestões de Melhoria referentes a utilização 
de documentação anteriores 

“Antes da auditoria devia ser enviado aos setores um relatório do que ocorreu na auditoria 
anterior. Geralmente não fica muito visível o que aconteceu na auditoria anterior. ” 

“Utilizar com mais frequência a ficha de fatos e dados para subsidiar os trabalhos da 
auditoria e evitar o uso de RAC e RAP, por consequência. ” 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Além de sugestões referentes ao acesso das informações da qualidade, 2 

colaboradores tiveram suas recomendações voltadas para satisfação do empregado. 

Conforme Quadro 06, estes respondentes acreditam que manter o funcionário 

motivado resulta em aumento de produtividade e melhoria continua. 

 

Quadro 8 – Questão 10 - Sugestões de Melhoria referentes a satisfação 
dos empregados 

“Verificar melhor as condições de trabalho dos funcionários e sua saúde física e mental, 
analisando de que forma a execução do seu trabalho está influenciando nestes quesitos, 
tendo em vista que para um melhor aproveitamento dos métodos implementados, seu 
executor deve estar motivado e bem física e psicologicamente.” 

“Seria interessante aplicar questionários de satisfação ou pesquisa de clima organizacional 
para descobrir como manter os funcionários satisfeitos e com melhores índices de 
produtividade.” 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

As outras três opiniões abordaram assuntos distintos, os colaboradores 

apontaram como melhoria auditar quem de fato executa a tarefa, instituir processos 

de avaliação constante de instrutores, e dar uma ênfase maior na auditoria dos 

procedimentos que comprometem as finanças da organização.  

 

Quadro 9 – Questão 10 - Sugestões de Melhoria referente à assuntos 
distintos 

 “Processos de avaliação constante de instrutores, principal cartão de visitas e da imagem 
institucional.” 

 “Auditar quem de fato executa a tarefa, assim é possível mensurar e prevenir possíveis 
erros. Geralmente o gestor tem acesso apenas ao resultado e nem sempre o processo segue 
uma ordem lógica para chegar ao resultado final, por isso acontecem os erros.” 

“Considerando que o trabalho de Auditoria Interna é a melhoria do processo, penso que o 
melhor seria uma ênfase maior aos procedimentos que agregam mais valor, e ou 
comprometem as finanças da empresa, para melhora-las ao máximo.” 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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6 CONCLUSÕES 

  

O cenário econômico atual exige das empresas a busca por alternativas e 

estratégicas capazes de contribuir para a continuidades e aumento da 

competitividade no mercado. Os gestores têm investido cada vez mais em 

aperfeiçoar seus produtos ou serviços, a fim de garantir um processo de melhoria 

contínua da qualidade. É neste contexto que a implementação de um Sistema de 

Gestão de Qualidade tem sido cada vez mais frequente na realidade das 

organizações. 

Além da implementação do SGQ, é importante que a Auditoria Interna 

verifique se os processos dentro da empresa estão funcionando corretamente 

conforme as normas de qualidade. A equipe de auditoria interna tem o importante 

papel de diagnosticar, apontar não conformidades, garantindo o alcance da 

eficiência e eficácia nos processos de produção dos produtos e serviços oferecidos. 

 O presente estudo teve como objetivo identificar qual é a percepção dos 

auditados em relação à auditoria interna do Sistema de Gestão de Qualidade e a 

análise dos resultados permite afirmar que este objetivo foi alcançado. Com relação 

aos resultados obtidos em campo, a análise indica o reconhecimento do principal 

objetivo da Auditoria Interna de qualidade dentro da organização.   

Muitas organizações acreditam que o papel da auditoria é detectar erros e 

fraudes ou apenas uma maneira de obter a certificação exigida pelo cliente, e o 

resultado nos mostra a mudança de percepção sobre este trabalho da auditoria. 

89,6% da amostra acredita na ação preventiva da Auditoria Interna em verificar se 

os processos funcionam corretamente conforme as normas de qualidade, 

contribuindo para a gestão da empresa, melhoria contínua e tomada de decisões. 

Conclui-se ainda que a auditoria interna do SGQ é vista de forma positiva 

pelos auditados uma vez que há a concordância de que a auditoria interna contribui 

de fato para os resultados da empresa. Quase metade dos respondentes 

assinalaram as três opções de contribuição do trabalho de auditoria: melhorar o 

alinhamento entre processo e estratégia da empresa, otimizar os resultados e 

aperfeiçoar o desempenho do trabalho. 
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Vale ressaltar que apesar do número significante de respondentes que 

afirmaram ter acesso a todos os documentos, o fato merece atenção já que o 

acesso à Normas e Procedimentos, Manual da Qualidade e Fluxograma, Norma ISO 

9001 e o Relatório de Auditoria Interna, com os resultados da auditoria são 

disponibilizados para todos os colaboradores e sua atualização é comunicada 

através de e-mail. O ideal seria que 100% da amostra tivesse conhecimento do 

acesso, e ainda, acompanhar a atualização dos mesmos. As informações que são 

geradas devem ser utilizadas para realimentar o sistema, permitindo que as 

melhorias sejam obtidas e mantidas a longo prazo. 

Merece destaque a quantidade de sugestões de melhoria relacionadas a 

divulgação dos resultados da auditoria interna. Apesar de ser disponibilizado o 

Relatório de Auditoria com os resultados, 34,48% dos respondentes não tem 

conhecimento sobre o fácil acesso a este documento. Portanto, seria fundamental 

informar sobre o acesso a todos os funcionários, e além disso, discutir os resultados 

com o mesmo a fim de reduzir os erros e evitar os Relatórios de Ação Corretiva e 

Preventiva. 

Vale salientar que o presente trabalho não esgota a discussão sobre o tema, 

mas sim contribui para fomentá-la. A auditoria Interna do Sistema de Gestão de 

Qualidade e todos os assuntos referentes a esta ferramenta sofrem constantes 

mudanças e atualizações, portanto merece ser constantemente analisado e 

discutido. 
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ANEXO A 

QUESTIONÁRIO 

Prezado(a), 

Você está convidado (a) a responder este questionário que faz parte da coleta de dados da pesquisa 

“Percepção dos auditados em relação à importância da auditoria interna no Sistema de Gestão de 

Qualidade" realizada pela aluna Camila Moreira Abrahão, sob orientação do Prof. Gilberto Galinkin. 

Este questionário enquadra-se numa investigação no âmbito de um Trabalho de Conclusão de Curso 

de Ciências Contábeis na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC – MINAS) e as 

declarações de cada participante serão tratadas de forma confidencial. A apresentação dos 

resultados será feita de maneira a não permitir a identificação das pessoas envolvidas. 

O questionário é composto por nove questões objetivas, uma discursiva, e seu preenchimento é 

simples e rápido. Sua participação será de suma importância para o desenvolvimento da pesquisa.  

Agradeço, desde já, pela sua atenção e valiosa colaboração. 

Assinale uma das opções: 
1) Gênero            

(     ) Masculino          (     ) Feminino 

 

2) Idade 

(     ) <= 25 anos     (     ) 26 – 35 anos    (     ) 36 - 45 anos   (     ) 46 - 55 anos     (     ) > 56 anos 

 

3) Formação Acadêmica 

(     ) Ensino Médio Completo                        (     ) Ensino Superior Incompleto 

(     ) Ensino Superior Completo                    (     ) Pós-graduação Latu Sensu ou MBA 

(     ) Mestrado                                                 (     ) Doutorado 

(     ) Curso Técnico               (     ) Outros 

 

4) Tempo de atividade na função 

(     ) <= 5 anos                           (     ) 6 – 10 anos                     (     ) 11 – 15 anos 

(     ) 16- 20 anos                       (     ) > 20 anos 

 

5) Ocupa cargo de gestão? 

(     ) Sim                                      (     ) Não 

 

6) Em sua opinião qual é o objetivo principal da Auditoria Interna na Gestão de Qualidade? 

(     ) Identificar responsáveis por erros, fraudes e não conformidade; 

(     ) Verificar se os processos dentro da empresa estão funcionando corretamente conforme as 

normas de qualidade com foco na melhoria continua; 
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(     ) Apurar as responsabilidades por eventuais omissões na realização das transações da empresa; 

(     ) Identificar e reduzir riscos relevantes. 

 

Nas questões a seguir é permitido assinalar mais de uma opção. 

7) Selecione os documentos dos quais você possui fácil acesso para consulta.  

(     ) Normas e Procedimentos;  

(     ) Manual de Qualidade e Macrofluxograma; 

(     ) Norma ISO 9001; 

(     ) Relatório de Auditoria Interna, com a conclusão do trabalho de auditoria; 

(     ) Nenhuma das opções acima. 

 

8) As recomendações da auditoria interna do Sistema de Gestão de Qualidade contribuem para:  

(     ) Melhorar o alinhamento  entre processo e a estratégia da empresa; 

(     ) Otimizar os resultados; 

(     ) Aperfeiçoar o desempenho do trabalho; 

 (     ) Nenhuma das opções acima. 

 

9) Quais principios abaixo são observados durante o trabalho da Auditoria Interna do SGQ: 

(     ) Conduta ética – confidencialidade e discrição no tratamento das informações coletadas; 

(     ) Apresentação justa – veracidade e exatidão das informações; 

(     ) Devido cuidado profissional – zelo, dedicação e julgamento na auditoria. 

(     ) Independência – imparcialidade da auditoria e objetividade das conclusões; 

(     ) Abordagem baseada em evidência – conclusões de auditoria confiáveis e reproduzíveis em um 

processo sistemático de auditoria.´- 

(     ) Nenhuma das opções acima. 

 

10) Possui alguma sugestão de melhoria para os trabalhos da Auditoria Interna? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________ 

 

 


