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A IMPORTÂNCIA DAS AUDITORIAS DE PROCESSO NO 
CUMPRIMENTO DOS RESULTADOS PLANEJADOS 
 
RESUMO 

O presente artigo propõe-se a analisar a contribuição que a auditoria de processo pode 

proporcionar às empresas dos mais diversos setores, tanto a indústria quanto o setor de 

serviços. Os objetivos específicos dessa pesquisa contam em mostrar as realidades das 

empresas, fazendo uma análise antes e depois sobre a utilização desse tipo de gestão, 

seus conceitos, a importância da adequação e os desafios que os gestores e 

colaboradores enfrentam com essa prática, além de demonstrar com clareza o alcance 

desses resultados, seja a fim de orçamento, seja a propósito de cultura organizacional e 

padronização. Metodologicamente utilizou-se de pesquisa teórica, baseando os 

resultados na análise de outros materiais em formato de artigo e pesquisa bibliográfica. 

Por meio deste estudo pode-se concluir que é de fundamental importância a auditoria de 

processos nas organizações, para que as mesmas consigam alcançar os resultados 

desejados. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a globalização e crescente aumento do mercado de consumo de 

produtos e serviços, as empresas devem passar por diversas fases de adaptação para 

conseguirem se manter no mercado de forma competitiva. Com o passar das décadas, os 

grandes empresários viram a necessidade da checagem e acompanhamentos dos 

resultados de suas empresas, a priori, a níveis orçamentários/financeiros, logo em 

seguida, viram a necessidade de um acompanhamento mais profundo, orientado para o 

operacional. A medida que o processo se aprofunda, se faz mais necessária a figura do 

auditor, que tem como desafio acompanhar esse processo, estabelecendo assim as 

melhores práticas em todas as áreas. Planejar, realizar, checar e agir, assim devem ser 

as etapas das auditorias, que devem assegurar, por meio de práticas, registro e cultura, 

que os processos sejam feitos da forma mais adequada e próxima do que foram escritos, 

em sua totalidade regido por normas, estatutos e outros sistemas como as auditorias de 

gestão da qualidade com ênfase nas ISO’s. 

As auditorias de processos têm direta responsabilidade nos resultados das 

empresas, tanto a níveis comerciais, de lucratividade, de eficiência e também cultura 

organizacional. As aplicações são diretas e evidentes nos resultados globais das empresas. 

Esse trabalho abordará os conceitos sobre auditorias, suas realizações, a 

figura do auditor e do auditado, técnicas empregadas e comportamento organizacional. 

Traçará um paralelo entre as empresas do ramo do serviço versus indústria, mostrando, 

assim, as suas visões de mercado com atuações diferentes. Por fim, apresentará suas 

conclusões e considerações acerca da aplicabilidade e precisão dessa metodologia. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para defender os embasamentos teóricos deste artigo, é de suma 

importância considerar os conceitos relacionados às auditorias internas, com foco em 

gestão de processos e sua relação com o alcance de resultados desejados pelas 

empresas que as praticam. 
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2.1 AUDITORIA INTERNA DE PROCESSOS 

 
Com as novas tendências de mercados, as organizações, a cada dia que 

passa, têm mais necessidade de serem melhores. Uma das práticas mais utilizadas para 

padronização dos processos é a descrição de um processo em forma documental e a 

auditoria a fim de garantir que esse mesmo processo, descrito anteriormente, seja 

cumprido de forma adequada não só apenas existindo no papel. As auditorias podem ser 

entendidas com ferramentas para auxiliar essa gestão, avaliando e criticando, sugerindo 

melhorias, melhorando os fluxos internos e a aplicabilidade dos controles. 

 “Os auditores internos podem estar numa situação única para ajudar as 

suas empresas a eliminar desperdícios, simplificar tarefas e reduzir custos. Para além dos 

tradicionais objetivos empresariais de otimização de lucros e de resposta às necessidades 

dos mercados em que se inserem, num mundo em constante mutação, as empresas 

deparam-se com novas situações, que conduzem a uma forte motivação, relativamente a 

preocupações com a eficácia e eficiência dos recursos” (MARTINS & MORAIS, 1998). 

Em meados da década de 60, deu-se início a existência dos processos de 

auditoria no Brasil, tendo em vista as auditorias bancárias, sendo regulamentadas pelo 

Banco Central do Brasil (BACEN), Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela 

formação de um órgão nacional para congregação e auto-disciplinação dos profissionais 

de auditoria, sendo este denominado IBRACON (PAMPONET, 2009). 

No decorrer das décadas, as auditorias saíram do prisma meramente 

financeiro/contábil, para atuar em outras áreas. Como uma exigência de mercado, eram 

emitidos, além de relatórios contábeis, os relatórios de não conformidades nas áreas 

operacionais. Então, o grau de profundidade dessas auditorias passou a ser maior, assim 

como a necessidade da figura de um auditor. “No decorrer dos anos, a profissão de 

auditor interno evoluiu consideravelmente, migrando de um “rótulo” que a finalidade era 

atuar na fiscalização de pessoal para um órgão de assessoria, em que a atuação é em 

prol de garantir e facilitar a avaliação de normas, políticas internas e adequação dos 

controles internos, bem como em identificar a oportunidade para implantação de 

melhorias” (PAMPONET, 2009). 

No decorrer dos anos a figura do auditor foi se fazendo necessária dentro 

das empresas, no começo apenas como uma figura que “conferia se os orçamentos eram 

reais” para colaboradores aptos a saberem de todos os processos e auditarem da forma 

mais correta, com o auxílio dos envolvidos. 
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O processo de auditoria, seja ele qual for, consiste basicamente na 

metodologia de entrevistas com os colaboradores que fazem o trabalho especifico. Vamos 

supor, numa empresa de serviços existe a figura do analista comercial, o mesmo tem a 

responsabilidade de cuidar da carteira dos clientes, assumir as solicitações, fazer o 

repasse para as áreas responsáveis, realizar orçamento e comunicação ao cliente, 

realizar os feedbacks com acionistas, gestores e principais clientes da carteira. O analista 

precisa primeiramente saber sua real função além de executar cada passo. Para cada 

exemplo citado deverá existir um procedimento/instrução de trabalho/procedimento 

operacional (em ordem de grandeza) que deverá evidenciar que o trabalho está sendo 

feito de forma correta e eficiente, não diminuindo, assim, a importância das evidências, 

exemplo, a solicitação de um serviço pelo cliente via e-mail. 

A figura do auditado é sempre dizer o que faz e jamais esconder as más 

condutas e vícios das rotinas apressadas. Ser auditado também é questão de 

autodisciplina e pensamento de time. Jamais trabalha-se sozinho, e um funcionário 

eficiente dará bons resultados organizacionais que num futuro espelharão em dividendos. 

A maioria dos auditores seguem um plano de auditoria nas áreas, 

geralmente feito por grau de importância vital na empresa e que também dependerá do 

tipo de gestão que essa empresa tem. Se são regidas por algum sistema de gestão de 

qualidade, voltadas para gestão de processos ou a união de ambas as situações, além de 

uma série de outras demandas específicas como estatutos e manutenção específica de 

alguns equipamentos que deve cumprir exatamente a periodicidade. 

A análise de processos é intrinsecamente documental e oral por meio de 

entrevistas. A qualquer momento o auditor pode solicitar que algumas descrições sejam 

feitas na prática, e pedir para que o auditado demonstre, por exemplo, manuseio de 

sistema ou a procedimento de limpeza de um equipamento.  

A principal necessidade de uma auditoria seria unir fatores externos com os 

internos. Todos os processos são formados por entradas, recursos e saídas, então 

deverão haver contextos para essas avaliações. As auditorias devem ser claras, assegurar 

resultados concretos, ser realizadas por auditores que tenham conhecimento no processo 

de auditoria, que não auditem suas próprias áreas e que sejam críticos o suficiente para 

não se deixarem levar por fatores externos. As empresas devem procurar formas de 

atendimento a esses procedimentos, para que sejam breves e facilmente adaptáveis a 

mudanças, para que as necessidades do mercado possam ser atendidas. 

Os procedimentos devem ser escritos de forma prática e objetiva, permitindo que qualquer 

pessoa, tanto o cliente interno quanto externo, possam entender a mensagem dada. 
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Segundo Pamponet (2009), a auditoria interna tem como função principal 

avaliar o processo de gestão, no que se refere aos seus diversos aspectos referentes a 

riscos e controles, apontando eventuais desvios e vulnerabilidades às quais a 

organização está sujeita. Percebe-se ainda que, no citado conceito de auditoria interna é 

enfático a essencialidade da sua atuação nos processos organizacionais da empresa, de 

forma a permitir a melhoria das operações e controles, o gerenciamento de riscos e a 

governança corporativa. 

 

2.2  AS DIFERENÇAS E ESPECIFICIDADES ENTRE SETORES: INDÚSTRIA 

 

Assim como no ramo de serviços, a indústria também está preocupada e em 

busca de melhorias. “A melhoria no processo produtivo não é, entretanto, uma tarefa fácil. 

A busca pela melhoria da qualidade em um processo de fabricação remete a várias 

possibilidades em termos de métodos, ferramentas e conceitos de gestão da qualidade. 

Entre esses, deve-se destacar o papel da auditoria de processo, que se apresenta como 

uma ferramenta efetiva para a prevenção e correção de falhas em processos produtivos, 

fornecendo elementos para sua melhoria contínua” (FERREIRA, et al., 2008, página 2). 

A figura 1 mostra as fases de uma auditoria. 

No meio da indústria, é muito utilizada também a auditoria de produto, além 

da de processos, que consiste em checar se o produto realmente está sendo produzido 

dentro dos padrões pré-estabelecidos. 

Geralmente, na indústria, são utilizadas combinações de diversos tipos de 

auditoria, como a auditoria de processos, que tem, por fim, a melhoria contínua e detecção 

de gaps no fluxo do processo, a auditoria da qualidade, com verificação de normas e 

regimentos de ISO na sua generalidade e das auditorias de produto, mas utilizadas no chão 

de fábrica, para checar se realmente o produto está sendo produzido dentro do padrão. 

 
Fonte: Google, Disponível em:<http://www.qis.pt/index.php?id=199> 
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Diferente das outras auditorias, na auditoria de processo fabril o auditor deve 

conhecer as especificidades técnicas relacionadas ao processo auditado, como, por exemplo, 

índices mundiais, parâmetros e normas técnicas. Dessa maneira, mesmo não havendo na 

empresa uma “norma” dizendo o que deve ser observado, o auditor, por conhecer a parte 

técnica/estrutural, não precisa se apoiar na parte documental individual da empresa. 

O primeiro autor a alertar sobre a importância das auditorias de manufatura 

foi Skinner (1969), pois a maioria das auditorias sempre se atentavam apenas para as 

práticas da ISO. A pouca importância também vem devido a ideia de que, além da 

auditoria de processo ser menos importante que a auditoria da qualidade, os funcionários 

veem essa auditoria como forma de espionagem dos seus próprios trabalhos. 

As auditorias de processos têm-se mostrado eficazes nos processos de melhoria contínua 

(Kaizen). A melhoria contínua encontra-se embasada na crença de que todos os aspectos 

de uma operação podem ser continuamente melhorados, partindo do princípio de que os 

envolvidos diretamente em uma operação se constituem nos principais atores capazes de 

identificar alterações que devem ser realizadas (IMAI, 1997). 

A auditoria de processo entra nessa metodologia dando dois enfoques 

básicos: foco corretivo e foco preventivo. No foco corretivo, os procedimentos não são 

seguidos ou que não garantem o resultado esperado (e que pode ser alterado). No foco 

preventivo, dá-se ênfase na parte do processo que pode ser melhorado, isso vai muito da 

criticidade de cada auditor. Para que o processo aconteça de forma plena, não deve-se 

amarrar apenas ao processo de não conformidades, mas também a inúmeros debates e 

discussões entre auditores e auditados, visando os potenciais dessas operações. 

Para melhor analisar, em setores de produção fabril de automotivos e afins, 

foi usado em alguns casos o VDA 6.3, o qual é um guia para o gerenciamento da 

qualidade que objetiva estabelecer diretrizes comuns para o desenvolvimento de 

Sistemas da Qualidade para a indústria automobilística. A auditoria de processos faz 

parte da estratégia VDA, volume 3, e tem como finalidade avaliar a eficácia da qualidade, 

tendo como resultados os processos mais eficientes e controlados. 

Segundo Santana e Yanamaka (2011), a VDA tem como filosofia que grande 

parte dos problemas de qualidade estão ligados à administração, organização e 

estruturas das organizações, e não representam exclusivamente problemas de natureza 

técnica. Uma das ferramentas para avaliar a eficácia da qualidade é a auditoria de 

processos. A norma VDA (1998) afirma que “as auditorias de processos servem para 

avaliar a eficácia da qualidade. Estas devem conduzir a processos mais eficientes e 

controlados, robustos a ponto de não estarem sujeitos a interferências”. 
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A maioria dos resultados tem revelado erros primários, como desatualização 

de documentos, calibrações e laudos vencidos, funcionários mal treinados, excesso de 

subdivisão nos processos, erro nas embalagens, falta de planejamento, mostrando assim 

inúmeros motivos para a repetição ainda maior das auditorias – com a geração de 

inúmeras não conformidades – e grande alcance crítico dos envolvidos. 

 

2.3 AS DIFERENÇAS E ESPECIFICIDADES ENTRE SETORES: SERVIÇOS 

 

As análises das auditorias feitas, em empresas prestadoras de serviços, são 

muito baseadas nas teorias de auditorias que se viu anteriormente. A parte documental 

tem séria importância na constatação dos fatos e possíveis constatações de não 

conformidades. O auditor precisa estar francamente amparado com as normas e registros 

da empresa, especificamente. 

Os processos de auditorias nesse setor consistem em saber se a operação 

está feita dentro dessas normas e é preciso que o auditor tenha bastante conhecimento 

da empresa, principalmente do ramo em que ela trabalha. 

É por intermédio da auditoria operacional que se busca determinar se as 

atividades administrativas são desempenhadas realmente com economia, de acordo com 

princípios, práticas e políticas administrativas corretas, e se os recursos humanos, 

financeiros e de qualquer outra natureza são utilizados com eficiência, incluindo o exame 

dos procedimentos de mensuração e controle do desempenho e as providências 

adotadas pelas entidades auditadas para sanar as deficiências detectadas, buscando 

determinar a eficácia do desempenho das entidades auditadas em relação ao alcance de 

seus objetivos, e avaliar o verdadeiro efeito de suas atividades em comparação com o 

efeito esperado (INTOSAI, 1991, p. 268). 

Dentro dessas auditorias há sempre a detecção dos erros, os ajustes a 

serem feitos e sugestão de ambas as partes. O que é de suma importância para a área é 

o fator comunicação que deve ser viabilizado, partindo diretamente da 

gerência/superintendência ou qualquer posto mais elevado que a empresa possua. Sem 

esse fator, não há credibilidade das partes envolvidas e nem aceitamento por parte dos 

funcionários que compõem o quadro, principalmente os que foram auditados. 

Para concluir, verifica-se que a auditoria interna de processos tem papel de 

grande relevância nas instituições, uma vez que fornece informações nas tomadas de 

decisões, permite a verificação de irregularidades, garantindo a regulamentação de 

atividades e a melhoria nos processos e na tomada de decisões. 
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O processo de auditoria em síntese é o mesmo, tanto para as empresas de 

serviços quanto para as da indústria. O que muda são suas especificidades, mas no que 

diz respeito à conduta e à prática, tanto do auditor quanto dos auditados, essa deve 

permanecer a mesma, colaborativa e sugestiva de críticas para que a troca de 

conhecimento ocorra, promovendo, assim, a melhoria contínua e elevação a todos os 

níveis na empresa. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia do presente estudo tem por finalidade o uso adequado das 

ferramentas e dos métodos de pesquisa existentes nas bibliografias estudadas. 

Quanto ao método científico, foi utilizada a pesquisa teórica, bibliográfica, 

baseada em artigos específicos que abordam o tema referido. Foram consultados 

diversos artigos acadêmicos que abordam o tema, com enfoque nos dois principais 

setores – serviços e indústria – nos mais diversos tipos de empresa. 

Quanto ao objetivo, levantar aspectos que comprovam a importância das 

auditorias de processo para a realização dos resultados. Quais as peculiaridades 

existentes entre os mais variados setores, e quanto uma auditoria pode influenciar ou não 

no processo decisório das empresas, demonstrando, assim, um paralelo entre as 

empresas do setor de serviços e as de setor fabril, demonstrando com clareza quais são 

os aspectos mais importantes para cada tipo de empresa e o que as mesmas anseiam 

com os resultados dessas auditorias, sendo de processos ou não. 

Portanto, quanto aos procedimentos, que se referem à maneira pela qual se 

conduz o estudo, foi feito primeiramente um estudo do tema para que o referencial teórico 

fosse explorado, para após ser feita a análise crítica, tendo em vista os aspectos vistos 

pela teoria e agregando aos aspectos vividos na prática, no decorrer da experiência 

profissional da autora com gestão de processos e gestão de sistemas da qualidade. 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Durante a explanação do trabalho, podem-se fazer uma breve explanação 

sobre a teoria das auditorias, quais os tipos, suas empregabilidades, quais são as mais 

usadas e porque, traçar um paralelo entre os setores da indústria e serviços, observando, 

assim, suas especificidades, notando os seguintes tópicos: 
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 O modo da realização da auditoria interna sempre será o mesmo, não importando se 

ela é interna de processos, da qualidade ou interna de certificação da ISO ou de 

fornecedor. Ela sempre passará pelas etapas de planejamento, preparação, execução, 

resultado e acompanhamento pós-auditoria; 

 Que a fase de entrevistas e análise documental são muito importantes, tanto para 

empresas do setor de serviços, quanto para a indústria; 

 Que em ambos os setores se encontra uma grande dificuldade no que diz respeito aos 

auditados, muitos não contando e não sabendo fornecer informações de maneira 

adequada, ou omitindo informações com medo de penalizações. Observa-se que para 

o quadro de funcionários, não diferenciando o ramo de serviço, as auditorias são vistas 

como forma de “espionagem”. O funcionário se sentindo prejudicado ou atrapalhado de 

alguma forma pelo auditor e pelo processo; 

 Que no setor de serviços a checagem de procedimentos internos é uma das fases mais 

importantes, pois o auditor não necessariamente precisa entender do campo de 

atuação, mas obrigatoriamente precisa entender de todos os procedimentos internos 

da empresa auditada; 

 Que no setor de serviços a fase de análise de melhoria e pós auditoria são de suma 

importância para os envolvidos, sendo onde toda a criticidade do auditor e dos 

auditados – indiretamente – é lançada nos principais defeitos encontrados, e muitas 

vezes mostrando assim problemas que podem ser facilmente controlados e/ou 

erradicados; 

 Que no setor da indústria, são feitas geralmente mais de um tipo de auditoria, e na 

maioria das empresas as auditorias se baseiam entre auditorias de sistemas da 

qualidade (onde tem o foco maior), auditoria de processos e auditoria de produto e, às 

vezes auditoria dos fornecedores; 

 Que no setor da indústria, as auditorias de processos são efetivas e são a principal 

ferramenta da melhoria contínua, identificando efetivamente os gaps em um chão de 

fábrica, numa linha de montagem, por exemplo; 

 Que apesar de eficientes, as auditorias de processo são pouco empregadas no que diz 

respeito ao setor da indústria; 

 No meio da indústria é mais comumente utilizada a auditoria de produto, que consiste 

em checar se o produto produzido está realmente atendendo ao padrão estabelecido 

pela empresa/fornecedor; 
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 Que as auditorias de processos no setor fabril devem ser mais minuciosas que as 

auditorias no setor de serviços, até porque o principal aliado dessa última é a parte 

documental, e na indústria deve-se ir ao gemba (lugar onde as coisas acontecem) e 

checar cada trecho do processo, além da checagem documental que se faz obrigatória 

para ambos os casos; 

 Que nas auditorias de processo no setor fabril, o auditor interno deve sim entender do 

ramo de onde ele está auditando, até porque as normas e procedimentos internos já 

são regidas especificamente por uma série de manuais e controles internacionais, onde 

o próprio auditor já pode detectar se esses documentos foram redigidos ou não de 

forma adequada, estabelecendo, assim, essa dinâmica de não apenas se amparar nos 

procedimentos internos da empresa; 

 Que as auditorias internas de processo sempre ficam em segundo lugar em detrimento 

as auditoras de sistemas de gestão da qualidade, principalmente pelo raciocínio de 

“intromissão” que ela gera e pela não obrigatoriedade do seu acontecimento. No caso 

de auditoria da qualidade, há geralmente uma certificação em mente, vista assim como 

mais importante e “rentável” para os envolvidos; 

 Que existem impactos evidentes das auditorias de processo na melhoria contínua; 

 Que há melhorias adicionais nos processos individuais que podem ser proporcionadas 

a partir das não conformidades observadas por intermédios das auditorias de processo, 

que podem conduzir de maneira mais eficaz os aspectos da melhoria contínua. 

 

5. CONCLUSÕES 

Através dos conceitos adquiridos durante a análise dos artigos e temas 

envolvidos, deve-se entender que a auditoria de processos é de suma importância na vida 

competitiva, na vida das empresas dos mais variados ramos, que, com ela, pode-se 

detectar a menor falha que possa existir, dentro ou fora do operacional. Viu-se que as 

auditorias podem se tornar mais fáceis ou difíceis dependendo do setor, assim também 

como a sua importância. Que as auditorias mexem com aspectos físicos, estruturais e até 

emocionais dos colaboradores. 

O auditor interno é figura de muita importância no processo de auditoria, 

principalmente quando se diz respeito a auditorias de processos dentro da indústria, onde 

o mesmo não só precisa, como deve dominar o assunto e atender a parte técnica de cada 

empresa consultada. 
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A auditoria de processo auxilia na melhoria contínua, e esse artigo mostrou a 

identificação das particularidades da auditoria de processo perante as outras auditorias da 

qualidade. Quando comparada à auditoria de sistema, destaca-se o papel do auditor 

como uma figura envolvida com o processo a ser auditado, o que em uma auditoria de 

sistema normalmente é considerado negativo, pois se acredita que o auditor poderia ser 

tendencioso em sua análise. Em comparação à auditoria de produto, a singularidade da 

auditoria de processo fica a cargo de seu aspecto preventivo em contraponto ao aspecto 

corretivo da auditoria de produto. 

Então, pode-se concluir que a auditoria de processo é uma ferramenta que 

auxilia na melhoria contínua, pois é capaz de identificar as necessidades das melhorias 

nos processos, se mostra bastante eficiente na diminuição das não conformidades dos 

processos, envolve todos da empresa, principalmente os envolvidos diretos nas 

operações e nos processos de tomada de decisão e das ações de melhoria, além de 

conseguir detectar a causa raiz dos problemas, podendo, assim, resolvê-los de forma 

mais eficaz. 
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