Abrangência de não conformidade
de Auditoria
Para ficar claro o conceito de abrangência, primeiro devemos entender o processo
de Auditoria. O Auditor quando investiga um requisito, ele procura evidências –
provas – de que este requisito foi atendido. Se o Auditor encontrar evidência
objetiva de que não é atendido, então, ele aponta a não conformidade para o item
e passa a investigar outro.
Imagine que eu esteja auditando o controle de documentos; vou a um setor e
descubro alguém usando um documento desatualizado. Isso é suficiente para dizer
que o controle de documentos da empresa não está bom. Se o Auditor encontrou 1
ou vários documentos desatualizados, não importa, a não conformidade está
evidenciada.
Vale lembrar que o Auditor tem como objetivo buscar evidências de conformidades
no sistema. A função dele não é a de registrar tudo que está errado. Assim, a
não conformidade aponta que existe uma falha, o que não quer dizer que ele tenha
encontrado todas as falhas.
Dessa forma, se a empresa simplesmente trocar o documento desatualizado, não
estará resolvendo a não conformidade, a empresa tem que verificar todos os
documentos da empresa para ver se encontra mais algum problema, se encontrar,
deve corrigir. Isso é abrangência!
Fique atento, pois a abrangência, neste caso, deve ser considerada a todos os
documentos e a todas as exigências do item, no nosso caso, a empresa deve
verificar se os documentos foram aprovados, estão legíveis, estão disponíveis no
local de trabalho…
Vejamos outros exemplos:
A NR-26 especifica as cores com que a empresa deve pintar alguns itens de
segurança. Imagine que o Auditor encontre um eletroduto pintado de verde –
deveria ser cinza – ele aplica a não conformidade contra o atendimento a NR-26.
Quando ele voltar, encontra uma empilhadeira pintada de verde – deveria ser
amarela – ele mantém a não conformidade, já que a NR-26 continua não sendo
atendida, independente se todos eletrodutos estão nas cores certas. A
abrangência não foi feita.
Imagine então que durante a auditoria, o Auditor tenha encontrado uma balança na
produção sem a etiqueta de calibração. A não conformidade é aberta contra o
controle de instrumentos de medição. Na volta, o Auditor vai verificar todos os

instrumentos, não apenas as balanças, nem somente na produção. Ele pode querer
conferir a calibração do termômetro usado na enfermaria (se a auditoria for
também de saúde e segurança), ou o hidrômetro do poço artesiano, por exemplo.
Portanto, toda ação corretiva deve ter a sua abrangência verificada para que
seja considerada eficaz.

