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Dez REGRAS de auditoria

Seguir essas orientações torna os resultados 
mais úteis para a gestão

T
odos os auditores recebem treinamento sobre os 
princípios básicos do planejamento, condução e 
relatórios de auditoria. Infelizmente, esse é o único 
treinamento que podem receber. Apresento dez regras 

ou orientações se você preferir que, se praticadas, irão melhorar 
significativamente a eficácia das auditorias.

Regra 1: Faça com que os auditados 
se sintam como os membros da 
equipe de auditoria

Em vez de usar a abertura de linha, “Não se preocupe, nós 
não estamos aqui para auditá-lo, nós estamos aqui para auditar o 
sistema”, diga algo como: “Nós estamos fazendo uma avaliação do 
processo. Nós estamos tentando identificar qualquer fraqueza no 
processo ou oportunidades para melhorá-lo. Para fazer isso, nós 
precisamos de sua ajuda. Nós gostaríamos que você apresentasse 
o processo e explicasse como funciona. Nós podemos precisar 
que você responda algumas perguntas ou nos mostre alguns dos 
documentos gerados. Se não existir nada que não funcione muito 
bem ou mudanças que você ache que irá melhorar o processo, nós 
gostaríamos de ouvir sobre eles também. Se você tiver qualquer 
pergunta, sinta-se à vontade para fazê-las. OK?”

Esse tipo de início de declaração soa muito mais sincero e 
reflete verdadeiramente o papel dos auditados. Isso também os 
torna membros da equipe de auditoria, o que é realmente o que 
eles são.

Observe o uso da frase “o processo”. As palavras “você” e “seu” 
personalizam e dizem algo como “nós estamos aqui para avaliar o 
seu processo”, sugere que se houver um problema, o problema é 
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do auditado. As palavras “você” e “seu” devem ser evitadas durante 
as entrevistas de auditoria.

Note também o uso da palavra “avaliar” no lugar de “auditar”. 
A palavra “auditar” irá fazer com que algumas pessoas fiquem 
nervosas, como também o uso da palavra “não-conformidade”. 
Por essa razão, considere usar a palavra “deficiência”.

O uso dessa regra deve resultar num auditado que não está 
apenas disposto, mas também entusiasmado sobre prestar assis-
tência na auditoria. 

Regra 2: Comece a avaliação pelo 
questionamento geral ou pelas 
questões abertas, depois utilize 
questões esclarecedoras para 
preencher as lacunas

Existem três tipos primários de questões que um audi-
tor pode perguntar durante a entrevista: abertas, fechadas 
e esclarecedoras. As questões abertas não têm respostas 
certas ou erradas. Os auditados são livres para responder 
à pergunta a um nível e profundidade com os quais eles se 
sintam confortáveis. O auditor toma mais informações sig-
nificantes de uma questão aberta que uma fechada. Também, 
devido a não existir respostas certas ou erradas, os auditados 
ficam geralmente mais confortáveis com questões abertas, 
assumindo o caminho das perguntas, um tópico ou processo 
com os quais são familiares. 

Perguntas fechadas deduzem respostas positivas ou nega-
tivas ou respostas certas ou erradas. Por exemplo, “existe um 
registro das comunicações?” irá trazer uma resposta positiva 
ou negativa. Do mesmo modo, “O quanto os regulamentos 
ambientais estão atualizados?” irá resultar numa resposta única 
como “trimestrais”, “anuais” ou mesmo “não temos”. “Apenas 
uma dessas respostas será a correta”.  

Devido às questões abertas fornecerem mais informações e 
serem geralmente mais seguras aos auditados, os auditores são 
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avisados a utilizar perguntas gerais e abertas que abrangem am-
plas seções do tópico que está sendo avaliado antecipadamente 
no processo de entrevista. Essas questões iniciais fornecem uma 
rica informação aos auditores e os ajudam a determinar áreas que 
necessitam uma avaliação mais aprofundada. 

Suponha que o auditor pergunte “você pode me acompanhar 
nesse processo, começando a partir de uma solicitação para obter 
uma cotação e terminando com um contrato fechado?”. Essa é 
uma boa pergunta aberta pela qual começar a auditoria. O au-
ditado deve, de fato, responder outras perguntas do checklist do 
auditor na primeira resposta a essa questão. Nesse caso, tudo o 
que o auditor tem a fazer é perguntar pela evidência objetiva para 
verificar o que ele ou ela disser. Se algo foi deixado de fora do que 
o auditor esperava ouvir, ele então pode seguir com uma questão 
esclarecedora do próximo tipo. 

As questões esclarecedoras são elaboradas para preencher as 
lacunas.  Se a resposta inicial do auditado não revelar nada sobre 
avaliações de viabilidade, o auditor fará uma questão esclarece-
dora: “Não ouvi você dizer sobre avaliações de viabilidade. Você 
pode explicar quando elas são feitas e quem as faz?” A pergunta 
esclarecedora é usada para preencher as lacunas ou afunilar as 
informações faltantes (ou suspeitas). 

Quando utilizada em seu modo, as questões abertas, fechadas 
ou esclarecedoras formam uma estratégia para conduzir avalia-
ções que nós chamamos de abordagem de afunilamento, a qual é 

ilustrada na Figura 1.  Para resumir, o uso da abordagem de afu-
nilamento conduz a uma auditoria eficiente que cobre a máxima 
quantidade de fatores no menor tempo. É também mais segura 
aos auditados e os permite animar a entrevista. 
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Tabela 1 – Exemplos de feedback positivo
Método Exemplos Vantagens e aplicações

Aberturas verbais
Frases curtas intervêm com as respos-
tas do auditado.

— “Muito bom”
— “Excelente”
— “Continue, por favor”

Curto, sem interrupções; não pare a fluência da informa-
ção desse auditado, mas incentive o auditado a continuar 
fornecendo informações; deve ser usado generosamente 
durante as entrevistas.

Balançando a cabeça Você tem que visualizar isso. Algumas vantagens e aplicações como as aberturas 
verbais.

Ecoando
Repetições curtas, na forma de per-
gunta, sobre o tópico que o auditado 
mencionou com o que o auditor quer 
com mais informação.

— Sistema de planejamento de 
fonte de material?
— Aprendizados online?
— Perda total?
— Análise de risco de trabalho?

Geralmente leva o auditado a expandir o tópico sem cau-
sar rompimento na comunicação vinda do auditado.

Refletindo
Refletindo a emoção passada pelo 
auditado.

“Soa muito difícil. Como isso 
afetou seu departamento?”

Indica ao auditado que você se importa, testa seu enten-
dimento sobre as emoções deles; especialmente utilizável 
quando procurar questões de fonte e seus impactos.

Parafraseando
Resumindo, nas próprias palavras do 
auditor, o conteúdo da resposta do 
auditado.

“Me faça ter certeza que eu en-
tendi essa declaração...”

Algo perturbador porque o auditado deve parar de falar 
enquanto o auditor resume; ferramenta fundamental para 
avaliar o entendimento do auditor do que lhe foi dito; deve 
sempre ser feito depois de longas respostas e para confirmar 
um entendimento. 

Regra 3: Seja um ouvinte ativo
A importância de ouvir ativamente não pode ser exagerada. 

Uma regra valiosa muitas vezes citada é que auditores devem 
gastar apenas 10% de seu tempo em conversa e 90% ouvindo 
durante a auditoria.

Uma estatística alarmante fornecida por pesquisa é que mais 
de 70% de todas as comunicações são mal-entendidas. Enquanto 
muitos desses desentendimentos não devem ter impacto signi-
ficante durante as interações de rotina, um erro de comunicação 
durante uma auditoria pode ter efeitos devastadores na credibi-
lidade tanto do auditado quanto do auditor. Os auditores devem 
ser ouvintes ativos. 

Ouvir ativamente envolve escutar não apenas as palavras 
usadas por quem fala, mas também o caminho que as palavras são 
usadas, e observar os sinais não-verbais. As palavras transmitem 
apenas uma parte da mensagem, algumas vezes menos que 10%, 
enquanto os sinais não verbais, como as expressões faciais, lingua-
gem corporal e movimentos contêm possivelmente mais que 60% 
de toda a comunicação. Isso é especialmente verdade quando se 
tenta avaliar a veracidade de uma resposta.

O que significa quando dizemos “o modo que as palavras 
são usadas”? Diga as seguintes declarações em voz alta, 
dando ênfase nas palavras itálicas em cada frase. O sentido 
é o mesmo?

1. Eu não sei de nenhum problema com esse fornecedor.
2. Eu não sei de nenhum problema com esse fornecedor.
Mesmo que as palavras sejam idênticas em ambas as sentenças, 

os significados são um pouco diferentes. No primeiro exemplo, o 
auditado está afirmando enfaticamente que esse fornecedor é bom. 
Na segunda, o auditado diz que o fornecedor é OK, mas existem 
outros que não são. Tão importante, o auditado está oferecendo 

dividir seus pensamentos nesses problemas com o auditor se ele 
se preocupa em ouvir. 

O que aconteceria se um auditor não identificasse essa im-
portante inflexão? Ele provavelmente fracassaria em encontrar a 
fraqueza, que é responsabilidade primária do auditor. 

Finalmente, fornece retorno positivo aos auditados assim que 
eles respondem. Algumas técnicas para fazer isso são mostradas 
na Tabela 1. 

Regra 4: Nunca deixe o auditado 
pegar suas amostras

Suponha que você tenha sido designado para a auditoria do 
processo de compra, e um dos requerimentos atesta que qualquer 
aquisição de material de não-conformidade irá resultar numa 
solicitação de ação corretiva do fornecedor sendo emitida para o 
fornecedor, com uma cópia da solicitação de ação corretiva sendo 
colocada no arquivo histórico do fornecedor. Como você verifi-
caria que as solicitações de ação corretiva estão sendo emitidas 
conforme exigido? 

Muitos auditores perguntariam ao gestor de compras, por 
exemplo, de um fornecedor de produto não-conforme. Isso permite 
ao auditado selecionar as amostras, o que nunca é um bom cami-
nho para encontrar as fraquezas. A melhor estratégia seria parar 
pelo departamento de recebimento no caminho para a compra e 
observar várias instâncias dos problemas de entrada do produto 
usando os registros do departamento de recebimento.

Os auditores devem examinar cada questão em seus checklists 
e perguntá-las, “Como eu irei verificar a resposta do auditado? 
Eu sei o que perguntar e como eu irei escolher as amostras?” Se a 
resposta não é evidente, o auditor deve desenvolver uma estratégia 
de verificação e adicioná-la ao checklist. 
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Regra 5: Sempre tentar identificar 
qualquer efeito real de suas 
descobertas, usando valores em 
dólar quando possível. 

Um dos itens que definem os “bem-sucedidos” é a habilidade 
para amarrar os achados às reais consequências. Eles têm habili-
dade para transformar o achado de uma violação técnica para um 
problema que esteja afetando a organização. Eles tomam a atenção 
da gestão e também têm apoio da gerência. 

Os auditores devem sempre tentar determinar se uma defi-
ciência está tendo um efeito na organização e, se sim, o quanto. 
Seguem alguns exemplos. Decida qual dos resultados da auditoria 
seriam mais prováveis de desencadear uma reação mais favorável 
pela gerência e com mais chance de ação corretiva assertiva. 

– Descoberta 1a: O plano de controle que está sendo usado em 
assembleia final para a parte BD459-X2 foi obsoleto, em violação 
da cláusula 4.2.3 da ISO 9001 e seção 4.6 do QSP-QA-02. 

– Descoberta 1b: O plano de controle que está sendo usado em 
assembleia final para a parte BD459-X2 foi obsoleto e não contém 
todas as inspeções exigidas, em violação da cláusula 4.2.3 da ISO 
9001 e seção 4.6 da QSP-QA-02. Foi também notado que 400 
unidades do produto BD459-X2 foram rejeitadas pelo cliente em 
março para os atributos que estão faltando no plano de controle. 
Os custos diretos associados com a resolução desse problema 
foram superiores a US$ 200.000,00. 

Regra 6: Verifique sempre com o 
auditado suas descobertas

Antes de ir embora, os auditores devem sempre dividir suas 
descobertas com os auditados. Isso é crítico quando você pensa 
que não encontrou uma não- conformidade. Compartilhar as 
descobertas evita gerar resultados inválidos devido a uma falha 
na comunicação. Recorde que 70% de todas as comunicações são 
mal compreendidas.

Um auditor bem treinado que pratica uma escuta ativa pode 
melhorar significantemente essa porcentagem. Mas o fato é que, 
algumas vezes nós apenas não entendemos o que outra pessoa 
está tentando dizer, ou a outra pessoa não nos entende. Às vezes 
nós pensamos que nós temos uma não- conformidade, mas re-
almente não temos. 

Um exemplo: suponha que o procedimento para avaliação e 
seleção exija comum acordo entre a compra e garantia da qualida-
de antes que um novo fornecedor vá para a lista de fornecedores 
aprovados. O auditor perguntou previamente à gerente de compra 
para percorrer o processo para avaliação e seleção de fornecedores. 
Ela respondeu à pergunta, “eu faço isso... eu faço aquilo... eu checo 
isso...” Em nenhum momento ela mencionou qualquer envolvi-
mento da qualidade. 

O auditor decide anotar uma não-conformidade para o requi-
sito do procedimento para garantia da qualidade nesse processo. 
Quando o auditor apresenta a não-conformidade, a gerente de 
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compras e o gerente da qualidade exclamam: “a qualidade está 
envolvida!”. 

O auditor responde que o gerente de compras jamais mencio-
nou o envolvimento da qualidade, o qual ela responde: “Eu não 
sabia que você queria saber o que todos fizeram. Eu apenas pensei 
que você queria ouvir o que eu faço”. Nessa hora, você se retira 
da cadeira e diz “não se importe”. 

Dividindo o que foi encontrado com o auditado antes de você 
ir, ou mesmo quando é identificado, dê ao auditado a chance de 
corrigir qualquer equívoco que pode levar para um entendimento 
inválido. Isso te protege – o auditor. 

Compartilhar as descobertas também reforça o conceito que 
o auditor e o auditado estão na mesma equipe. O auditor deve 
estar disposto a dividir as suas conclusões com o auditado como 
um sinal de cortesia e respeito. 

Regra 7: Não procure por questões 
irrelevantes

Não coloque questões irrelevantes no relatório. O que é uma 
questão irrelevante? É qualquer achado que é de natureza admi-
nistrativa e não poderia ter qualquer impacto real no desempenho 
do sistema de gestão. Exemplos dessas questões são erros de 
impressão existentes, espaços em branco não- marcados “N/A” 
para “Não-Aplicável” quando não existe razão de requerimento ou 
prática para fazê-lo, e descuidos administrativos que são óbvios 
e facilmente corrigíveis.

Considerando que as questões irrelevantes são às vezes viola-
ções de requerimentos, mesmo se trivial, como um auditor evita 
escrevê-los? A resposta curta é: não olhe para eles. Foque nos 
requisitos significantes, áreas com problemas e desempenho. Não 
foque e nem mesmo olhe para as questões irrelevantes.

Regra 8: Providencie informação 
suficiente em seus relatórios para 
permitir ao auditado entender o que 
foi identificado e o que é o requisito

Os auditores devem sempre lembrar para quem ele está escre-
vendo a não- conformidade. Não é para o gerente do programa de 
auditoria e nem para outros auditores. É para o gerente do auditado 
ou dono do processo que terá que tomar a ação corretiva. 

O gerente ou dono poderia não estar presente quando a defici-
ência foi encontrada. Isso significa que o relatório deve ser claro e 
diretamente rastreável para o requisito que foi violado. A descrição 
da deficiência não deve deixar dúvidas de o que o problema era 
ou porque é considerado uma violação. 

Por meio da inclusão de informação relacionada com o 
número de deficiências ou tamanho de amostra, por exemplo, 
o gerente do auditado pode determinar se a violação foi um 
fato isolado, no qual o caso da ação será para corrigi-lo, ou 
uma fraqueza sistemática que garante esforço significativo para 
determinação e eliminação da causa-raiz.

Regra 9: Quando citar áreas de 
força, seja específico

Se o auditor não der crédito, onde o crédito é devido? Sim, o 
auditor deve sempre observar o desempenho superior, especial-
mente quando representa uma melhor prática. Mas a regra para 
fazer isso é essa: seja específico. Quando elogiar, é fundamental 
que você indique as práticas específicas que são louváveis.

Raramente, um auditor terá tempo suficiente para avaliar 
completamente e em profundidade um sistema inteiro ou processo 
do ponto para estar capaz de dizer que tudo é realmente bom. 
Em vez disso, indique exatamente o que você encontrou para ser 
superior. Talvez isso seja o controle da documentação eletrônica 
ou os métodos utilizados para comunicar mudanças aos usuários 
do documento. Não faça declarações gerais.

Regra 10: Alimente o auditor
Além dos auditores serem motivados por comida, existem 

algumas questões relacionadas com almoço que não precisam ser 
elaboradas, especialmente quando conduzir auditorias externas. O 
mais importante dessas questões é saber se irá sair para almoçar 
ou irá pedir o almoço. 

Os auditados irão frequentemente convidar os auditores para 
sair para almoçar. O auditor-chefe deve analisar sobre a aceitação 
dessa oferta contra as exigências da auditoria. 

A maioria dos auditores tem um almoço de trabalho, onde eles 
discutem o que foi encontrado até agora, o que precisa ser revisado 
em mais detalhes e como eles podem querer ajustar o horário da 
tarde. Muitos também tomam a oportunidade para começar seus 
relatórios de auditoria. Nada disso pode ser realizado quando a 
equipe de auditoria sai para almoçar. 

Além disso, é difícil sair e voltar em menos de uma hora. Por 
essas razões, muitos auditores preferem almoçar dentro da empre-
sa. Certamente para auditorias internas, a questão é normalmente 
discutível: O auditor segue o seu gosto. 

Resultados: a prática dessas dez regras simples ou orienta-
ções irá ajudar a realizar auditorias mais eficazes e eficientes, o 
que permitirá obter uma imagem mais positiva para todos os 
envolvidos.
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