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RESUMO
Nesta dissertação é realizada a simulação de um processo de
amostragem, de forma a avaliar sua aplicação em auditorias técnicas de produtos
inovadores. A avaliação da aplicação do método de amostragem consistiu em uma
simulação estatística de dez mil auditorias em nove populações de habitações,
diferenciadas pelas proporções de não conformidades, usando variados tamanhos
de amostra. O tratamento estatístico consistiu no ordenamento e modelagem das
curvas de distribuição obtidas nos estudos de amostragem de modo a interpretar os
riscos para o auditor e para o Proponente do produto inovador. Os resultados das
simulações foram avaliados pela tabulação dos parâmetros de interesse estatístico
(nível de confiança, erro amostral e proporção esperada de não conformidades),
verificando-se a representatividade da amostra por meio da comparação dos
resultados obtidos pela simulação com parâmetros previamente calculados para a
quantidade máxima e mínima de não conformidades esperadas. A partir desta
análise de representatividade, foram propostas alternativas de ação para
aceitabilidade da amostra ou para a implantação de alternativas de
redimensionamento das formas de expressão do nível de confiança e/ou do erro
amostral. Estes mesmos resultados simulados foram comparados com os valores
conhecidos do número de não conformidades nas populações usadas na simulação
de modo a permitir uma avaliação das diversas possibilidades de resultados
amostrais quanto à sua capacidade de produzir inferências fidedignas. Conclui-se
que metodologia de amostragem considerada nesta dissertação é adequada para
definir um padrão de amostragem capaz de produzir resultados confiáveis com
parâmetros de riscos e confiança conhecidos e em concordância com a norma
ABNT NBR ISO 19011 (2012, p.6), e deve, portanto, ser validada por meio de
estudo de caso, ou de aplicação prática, antes sua implementação em auditorias de
produtos inovadores.

Palavras-chaves: produtos inovadores, auditoria, amostragem.

.

ABSTRACT

Simulation of the application of Simple Random Sampling method in innovative
product audits for building

This dissertation is conducted a simulate the process of sampling, to
assess their application in technical audits of innovative products. The evaluation of
the application of the sampling method consisted of a statistical simulation ten
thousand audits in nine populations of dwellings, differentiated by the proportions of
non-conformities, using various sample sizes. Statistical analysis of the performed
simulation consisted in organize and modeling the distribution curves obtained in the
studies of sampling in order to interpret the risks to the auditor and the proponent of
innovative product. The simulation results were also evaluated by the tabulation of
the statistical parameters of interest (confidence level, sample error and expected
proportion of nonconformities), verifying the sample representativeness by the
comparison of obtained results by simulation with previously calculated parameters
for the amount maximum and minimum of non-conformities. The from this analysis of
representativity were proposals alternatives to the acceptability of the sample or to
the deployment of alternative forms of expression of the level of trust and / or
sampling error. The same simulation results were compared with the known values
of the number of non-conformities in the populations used in the simulation to permit
an evaluation of the several possibilities of the sampling results referred to their
ability to produce reliable inferences. Concluded that the sampling methodology
considered in this dissertation is adequate to define a sampling pattern capable to
produce reliable results with known parameters of risks and confidence and in
accordance with the norm ABNT ISO 19011 (2012, p.6), and should therefore be
validated through a case study, or practical application before its implementation in
audits of innovative products.

Key words: innovative products, auditing, sampling
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1. INTRODUÇÃO
De modo a expressar o contexto deste trabalho, será feita uma breve
descrição dos programas governamentais nos quais se inserem a importância e
justificativa dessa dissertação. Depois será descrito sucintamente o objetivo deste
trabalho.
1.1

Contexto em que se insere esta dissertação
Esta dissertação insere-se no contexto do Sistema Nacional de

Avaliações Técnicas de produtos inovadores (SiNAT), que é um Sistema sob gestão
do Governo Federal que visa avaliar produtos inovadores para edificações
habitacionais e obras de infraestrutura. Este Sistema, insere-se por sua vez, no
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), vinculado
ao Ministério das Cidades.
1.1.1 Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat
O Governo Federal, a partir do ano de 1998, por meio do Programa
Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-H, organizou ações para
o setor da construção civil, visando obter uma melhor qualidade da moradia e maior
produtividade dos processos de produção.
Em 2002 foi criado o Ministério das Cidades (MCidades), contemplando
as seguintes Secretarias: Habitação, Saneamento Ambiental, Transporte e
Mobilidade, e Programas Urbanos.
O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQPH), estruturado pelo Ministério das Cidades e pela sociedade, de acordo com o
Quadro 1, tem a intenção de proporcionar condições para que a população tenha

acesso a moradias com infra-estrutura adequada. A busca pela concretização dos
objetivos do Programa envolve um conjunto de ações, como a avaliação da
conformidade de empresas de serviços e obras, a melhoria da qualidade de
materiais, a normalização técnica, a capacitação de laboratórios e a avaliação de
tecnologias inovadoras, que será tratada em detalhes neste trabalho.
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Quadro 1 - Inserção do PBQP-H no Ministério das Cidades

Fonte: Ministério das Cidades (2013)

Desta forma, o Governo Federal, com o programa mencionado, espera
alcançar o aumento da competitividade no setor, a melhoria da qualidade de
produtos e serviços, a redução de custos e a otimização do uso dos recursos
públicos.
Diversas entidades fazem parte do Programa, representando segmentos
da cadeia produtiva, como: construtores, projetistas, fornecedores, fabricantes de
materiais e componentes, e, num significado mais amplo desta cadeia, também a
comunidade acadêmica, institutos de pesquisas e entidades de normalização, além
de entidades representativas do próprio Governo Federal.
O PBQP-H não se utiliza de linhas de financiamento, mas procura
estimular o uso eficiente dos recursos existentes, oriundos de diferentes fontes
(OGU, FGTS, Poupança etc.) e aplicados por diferentes entidades (CAIXA, BNDES,
FINEP, SEBRAE, SENAI, etc.). Contudo, conta com a contrapartida privada, sendo
os recursos do Governo Federal destinados basicamente para o custeio, a
estruturação e a divulgação de novos projetos, e o custeio de uma estrutura mínima
de coordenação e secretaria dos diversos sistemas já estruturados.

Conforme a página do SiNAT na Internet, são princípios importantes do
Programa (Objetivos Específicos):
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-

atuação integrada do poder público, para ampliar a otimização dos recursos e
das ações, com maior sintonia entre as políticas de habitação municipais,
estaduais e federal;

-

descentralização, para fazer com que as aplicações correspondam à
realidade de cada unidade da federação, ampliando o controle e a efetividade
das ações;

-

parceria entre agentes públicos e privados, para cumprir uma tarefa que é de
toda a sociedade, pois a ação do poder público, isolada, será limitada;

-

participação da sociedade civil, para assegurar que as ações do poder público
estejam em conformidade com as necessidades e prioridades da população;
e

-

inserção da experiência de diversos setores da sociedade.
O PBQP-H foi estruturado como resposta ao direito constitucional de acesso à

moradia, assim como aos deveres da União de executar planos de desenvolvimento
econômico e social, estes prescritos no art. 21, inciso IX da Constituição Federal
vigente, e instituir diretrizes para ampliar o acesso à moradia, para a população de
menor renda, conforme inciso XX do artigo citado.
Com a assinatura da Portaria nº 134, no ano de 1998, foi criado o Programa
Brasileiro da Qualidade e Produtividade na Construção Habitacional - PBQP-H,
objetivando apoiar o esforço brasileiro de modernização e promover a qualidade do
setor da construção habitacional.
1.1.2 Sistema Nacional de Avaliações Técnicas de produtos inovadores
O Sistema Nacional de Avaliações Técnicas de produtos inovadores
(SiNAT) é o resultado da mobilização da comunidade técnica nacional, voltada à
criação de procedimentos de avaliação de novos produtos para a construção civil, a
serem adotados na falta de normas técnicas específicas, aplicáveis aos produtos e
seu procedimento de produção.
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Esses procedimentos são importantes, pois, segundo Amancio, R. C;
Fabricio, M. M.; Mitidieri Filho, C. V. (2012), existe uma resistência à utilização de
novos produtos, que pode ser reduzida com o esclarecimento das características
técnicas do produto, obtidas por meio da Avaliação Técnica e auditorias.
O SiNAT está sob a coordenação do PBQP-H, vinculado à Secretaria Nacional de
Habitação, no Ministério das Cidades, conforme o Quadro 2.
.
Quadro 2 - Estrutura do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no
Habitat

Fonte: Ministério das Cidades (2013)

A Coordenação Geral é o responsável por deliberar sobre as formas de
implementação do Programa; e definir, acompanhar e avaliar os projetos que o
estruturam. O Grupo de Assessoramento Técnico (GAT) é composto pela equipe do
PBQP-Habitat e por técnicos de reconhecido saber na área da qualidade e
produtividade na construção. O Comite Nacional de Desenvolvimento Tecnológico
da Habitação (CTECH) é o responsável por acompanhar e incentivar as atividades
referentes à inovação tecnológica no setor de habitação e propiciar uma maior
articulação

das

ações

governamentais

nesse

h.cidades.gov.br/estrutura_ctech.php acesso em 07.09.2014).

âmbito

(http://pbqp-
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Esta estrutura trata, por enquanto, de três projetos já desenvolvidos e
implantados, que são: os serviços, os insumos ou materiais de construção
convencionais, e os produtos inovadores para a construção. Existem outros projetos
previstos, como indicadores de desempenho, assistência técnica, capacitação e
certificação
informações,

profissional,
e

capacitação

cooperação

laboratorial,
técnica

comunicação
internacional

e

troca

de

(http://pbqp-

h.cidades.gov.br/projetos_autogestao.php, acesso em 07.09.2014).
A meta do SiNAT é estimular a inovação tecnológica, ampliando a oferta
de alternativas tecnológicas para a produção habitacional, sem, contudo, aumentar o
risco de insucesso no processo de inovação.
O SiNAT está organizado conforme Quadro 3 e a operacionalização
segue o “Regimento Geral do Sistema Nacional de Avaliações Técnicas de produtos
inovadores”, que prevê avaliações técnicas do desempenho do produto inovador e o
controle da fabricação e instalação.
Quadro 3 - Estrutura geral do SiNAT

Fonte: Weber (2012)

A Comissão Nacional, CN-SiNAT, é de caráter deliberativo e tem a função
de zelar pelo funcionamento do sistema, autorizar a participação de Instituições
Técnicas Avaliadoras, ITA´s, referendar Diretrizes SiNAT e conceder os Documentos
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de Avaliação Técnica, DATec´s, com a chancela SiNAT, a produtos inovadores
analisados pelo Comitê Técnico, CT-SiNAT. O CT-SiNAT é o responsável por
analisar e harmonizar as Diretrizes SiNAT e os DATec`s encaminhados pelas ITA´s.
São as ITA´s ou Grupos Especializados que propõem minutas de Diretrizes,
realizam avaliações e auditorias técnicas, e elaboram as minutas de DATec`s. O
Proponente é a pessoa física ou jurídica que solicita a avaliação técnica do produto
no SiNAT e torna-se detentor do DATec, uma vez que seu produto tenha sido
considerado aprovado no sistema.

1.2

Importância desta dissertação
Definir um método de amostragem aplicável às normas apropriadas para

auditar a produção e a instalação de produtos inovadores na construção Civil no
escopo do SiNAT, vai ao encontro dos interesses do PBQP-H, à medida em que
facilita a melhoria das condições de moradia dos cidadãos, ao dar suporte para a
decisão sobre a qualidade dos processos de fabricação e sobretudo da instalação
de produtos inovadores aplicáveis à construção civil.
Além disso, este trabalho auxilia na homogeneização dos procedimentos
de auditoria, que resulta em ganhos na repetibilidade de cada ITA que aplica a
diretriz e na reprodutibilidade entre as diferentes ITAs.
Em resumo, este trabalho é importante para prover mecanismos que
possam auxiliar na auditoria de produtos inovadores de modo a quantificar o limite
inferior e superior de não conformidades na população de maneira que os resultados
das auditorias não possam prover riscos diversos para as diferentes partes
interessadas (stakeholders) das obras além de desperdícios econômicos para o
produtor, consumidor, governo e sociedade.
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1.3

Justificativa desta dissertação
As Instituições Técnicas Avaliadoras – ITA´s, responsáveis por conduzir a

avaliação de produtos inovadores, podem não ter orientações comuns que
sistematize o processo de auditoria e seus sub-processos de amostragem. Esta
homogeneidade de entendimento é importante para assegurar que o controle da
qualidade na fabricação e/ou das execuções de obras e/ou das obras acabadas com
produtos inovadores da construção civil seja avaliado com integridade, apresentação
justa, zelo técnico, confidencialidade, independência e abordagem baseada em
evidências.
1.4

Objetivos

1.4.1 Objetivo geral
Analisar técnicas de amostragem aplicáveis às auditorias estruturadas na
norma ABNT NBR ISO 19011:2012 para o escopo do SiNAT de modo a permitir
padrões homogêneos e confiáveis de inferência populacional por meio de um estudo
exploratório utilizando simulações.
1.4.2 Objetivos específicos
Buscar, selecionar e analisar técnicas de amostragem e equações
matemáticas para cálculo de tamanho de amostra aplicáveis às auditorias
conduzidas segundo a norma ABNT NBR ISO 19011:2012 e compatíveis com as
necessidades do SiNAT;
Simular método de amostragem aplicável às auditorias conduzidas
segundo a norma ABNT NBR ISO 19011:2012 e compatíveis com as necessidades
do SiNAT de modo a avaliar as relações entre o tamanho da amostra com os
parâmetros nível de confiança, erro amostral e estimativa preliminar da proporção
máxima esperada de não conformidades, assim como estimar correlações do
tamanho da amostra com os riscos para o auditores e Proponentes dos produtos
inovadores; e
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Propor um procedimento de amostragem para um processo de auditoria
que possa ser aplicado à norma ABNT NBR ISO 19011:2012 e compatível com as
necessidades do SiNAT.
1.5

Atividades desenvolvidas
Foram conduzidas análises do Regimento Geral do Sistema Nacional de

Avaliações Técnicas de Produtos Inovadores (Regimento SiNAT) e da norma ABNT
NBR ISO 19011:2012. A partir da confrontação destes documentos, foi identificada a
possibilidade de auxiliar no processo de auditorias com uma proposta de um método
de amostragem.
Conforme a norma NBR ISO 19011 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (2012), convém que as informações sejam coletadas por meio de
amostragem apropriada. A questão é: Qual é a metodologia adequada para definir
uma amostragem apropriada para auditoria do escopo SiNAT que possa gerar
dados suficientes e prover informações confiáveis?
Uma resposta para esta pergunta surge em Arango (2005) que orientou
alguns passos que devem ser seguidos em um processo de amostragem conforme
descrito no item 3.
Conforme orientações do Arango (2005) foi identificado o tipo de estudo a
ser realizado (estudo prático, observacional para avaliar a proporção de não
conformidades em uma auditoria dicotômica) no item 3.3.1; selecionada a expressão
correspondente a este estudo considerando população finita e homogênea
(Amostragem Aleatória Simples) no item 3.3.2; e escolhido o nível de confiança (α) e
o erro amostral (Ɛ), e estimada preliminarmente a proporção máxima esperada de
não conformidades (p) no item 3.3.3.
Com o tamanho da amostra calculada (item 3.3.4), Arango (2005)
pondera a possibilidade de reelaborar os cálculos se os valores encontrados foram
inconvenientes (fixando um tamanho de amostra viável e relaxando os valores de
nível confiança e erro amostral). Conceitualmente foram explicados no item 3.3.5 os
significados desses novos valores.
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Seguindo as orientações de Arango (2005) foi determinado como
selecionar as unidades de habitação pertencentes à população no item 3.3.6.
Outra orientação do autor foi avaliar os resultados da amostragem. Esta
etapa do processo de amostragem é fundamental porque as estimativas iniciais (p, a
e Ɛ) podem conter imprecisões que devem ser testadas antes que os resultados da
auditoria amostral possam ser aplicados na inferência populacional. Os testes de
aceitação de amostragem, cuja metodologia foi apresentada no item 3.3.7, foram
demonstrados e explicados conceitualmente.
Para avaliação do método de amostragem proposto foi realizada
simulação de 10.000 auditorias em nove populações contendo diferentes proporções
de não conformidades usando variados tamanhos de amostra.
As simulações das populações descrita no item 3.4 foram por meio de
geração de números aleatórios no programa Visual Basic.

Foram definidas as

proporções desejadas para não conformidades. Na planilha eletrônica utilizada, o
valor “1” representa a existência de não conformidade.
No caso das simulações de amostragens descrita no item 3.5, para cada
tamanho de amostra calculada, o programa Visual Basic selecionava aleatoriamente
habitação a ser auditada. Ao final das “n” seleções o software registrava o número
de não conformidades.
O item 4 apresenta os resultados e discussões da pesquisa exploratória
que avaliou os parâmetros estatísticos (α, Ɛ, p); a representatividade da amostra; as
comparações do número de não conformidades nas populações e amostras; e os
riscos para auditor e o Proponente. No Apêndice A consta avaliação das amostras
simuladas, valores dos limites inferior e limite superior com nível de confiança.
No Apêndice B contém o procedimento do processo de amostragem
simulado para auxiliar no estudo de caso em auditoria de produtos inovadores para
a construção civil.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1

Revisão sobre produtos inovadores para edificações
Este capítulo trata de definições e conceitos de inovação e revisão de

artigos científicos referentes a produtos inovadores para edificações.
2.1.1 Definições e conceitos de inovação
O Manual de Oslo é a principal fonte internacional de diretrizes para
coleta e uso de dados sobre atividades inovadoras da indústria. Esse manual foi
redigido por 30 (trinta) países que reconhecem “[...] a complexidade do processo de
inovação e as variações na forma como ele ocorre, em diferentes tipos de empresas
e indústrias, fazem que definições claras nem sempre sejam possíveis e que se
tenham que adotar convenções.” (ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2005, p.54).
Pela norma ABNT NBR ISO 16501 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (2011, p.2), inovação é a “introdução no mercado de produtos, processos,
métodos ou sistemas, que não existiam anteriormente, ou que contenham alguma
característica nova e diferente, da em vigor até então”.
A norma portuguesa NP 4456, apresenta como conceito de inovação, a
seguinte assertiva:
A inovação corresponde à implementação de uma nova ou
significante melhorada solução para a empresa, novo produto,
processo, método organizacional ou de marketing, com o objetivo de
reforçar a sua posição competitiva, aumentar o desempenho ou o
conhecimento (INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE, 2007a,
p.8).

Pela norma portuguesa NP 4456 inovação de produto (Bens e Serviços) é:
Introdução no mercado de novos ou significativamente melhorados
produtos ou serviços. Inclui alterações significativas nas suas
especificações técnicas,
componentes, materiais,
software
incorporado, interface com o utilizador ou outras características
funcionais. [...]
Inovação de produtos/serviços pode utilizar novo conhecimento ou
tecnologia ou apenas a combinação de conhecimento ou tecnologia
já existente.
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O design é considerado inovação do produto, no entanto alterações
de design que não promovam alterações significativas nas
funcionalidades do produto devem ser consideradas inovações de
marketing.
O desenvolvimento de novas utilizações para o produto, com apenas
pequenas alterações nas suas especificações técnicas, é
considerado inovação.
A inovação do produto nos serviços pode incluir: melhoramentos
significativos na forma como o serviço é prestado (por exemplo:
rapidez, eficiência), novas funcionalidades ao serviço e a introdução
de
novos
serviços.
(INSTITUTO
PORTUGUÊS
DA
QUALIDADE,2007a, p.9).

A seguir outras definições de inovação do Manual Oslo:
Inovações Tecnológicas em Produtos e Processos (ITPP)
compreendem as implantações de produtos e processos
tecnologicamente novos e substanciais, melhorias tecnológicas em
produtos e processos. Uma inovação ITPP é considerada implantada
se tiver sido introduzida no mercado (inovação de produto) ou usada
no processo de produção (inovação de processo). Uma inovação
ITPP envolve uma série de atividades científicas, tecnológicas,
organizacionais, financeiras e comerciais. Uma empresa inovadora
em Tecnologia de Produtos e Processos é uma empresa que tenha
implantado produtos ou processos tecnologicamente novos ou com
substancial melhoria tecnológica, durante o período em análise.
(ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, 2005, p.54).
Uma
inovação
tecnológica
de
produto
é
a
implantação/comercialização de um produto, com características de
desempenho aprimoradas, de modo a fornecer objetivamente ao
consumidor serviços novos ou aprimorados. Uma inovação de
processo tecnológico é a implantação/adoção de métodos de
produção ou comercialização novos ou significativamente
aprimorados. Ela pode envolver mudanças de equipamentos,
recursos humanos, métodos de trabalho ou uma combinação destes.
(ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, 2005, p.21).
Um produto tecnologicamente novo é um produto cujas
características tecnológicas ou usos pretendidos diferem daqueles
dos produtos produzidos anteriormente. Tais inovações podem
envolver tecnologias radicalmente novas, podem basear-se na
combinação de tecnologias existentes em novos usos, ou podem ser
derivadas do uso de novo conhecimento. (ORGANIZAÇÃO PARA
COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2005, p.55).
Produto tecnologicamente aprimorado é um produto existente cujo
desempenho tenha sido significativamente aprimorado ou elevado.
Um produto simples pode ser aprimorado (em termos de melhor
desempenho ou menor custo) através de componentes ou materiais
de desempenho melhor, ou um produto complexo, que consista em
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vários subsistemas técnicos integrados pode ser aprimorado através
de modificações parciais em um dos subsistemas. (ORGANIZAÇÃO
PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
2005, p. 56, 138).
Inovação tecnológica de processo é a adoção de métodos de
produção novos ou significativamente melhorados, incluindo métodos
de entrega dos produtos. Tais métodos podem envolver mudanças
no equipamento ou na organização da produção, ou uma
combinação dessas mudanças, e derivar do uso de novo
conhecimento. Os métodos podem ter por objetivo produzir ou
entregar produtos tecnologicamente novos ou aprimorados, que não
possam ser produzidos ou entregues com os métodos convencionais
de produção, ou pretender aumentar a produção ou eficiência na
entrega de produtos existentes. (ORGANIZAÇÃO PARA
COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2005, p.
56).

Pela norma portuguesa NP 4456:2007 inovação de processo é:
 a implementação de novos ou, significativamente melhorados,
processos de fabrico, logística e distribuição; [...]
 a adoção de métodos novos ou significativamente melhorados no
fabrico ou produção de bens ou serviço;
 a adoção de métodos novos ou significativamente melhorados de
logística, de entrega ou de distribuição;
 a adoção de atividades novas ou significativamente melhoradas
de apoio a processos (por exemplo: sistemas de manutenção,
sistemas de informação, sistemas de contabilização etc).
(INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE, 2007a, p.9).

O “Regimento Geral do Sistema Nacional de Avaliações Técnicas de
produtos inovadores” adotou a seguinte definição para produto inovador:
[...] Produto inovador: sistema ou subsistema construtivo que não
seja objeto de norma brasileira prescritiva e não tenha tradição de
uso no território nacional, O SINAT compreende, ainda, processos
construtivos inovadores ou que, de alguma forma, se constituem em
inovação em relação ao processo convencional da construção civil
no Brasil.(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007, p.2).

O regimento do SiNAT segue o mesmo conceito do Manual de Oslo
(ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
2005, p.59), ao considerar inovador um sistema, subsistema ou processo construtivo
que já tenha sido usado ou implementado em outro país, mas não no Brasil, porque
a difusão da inovação pode ocorrer em diferentes níveis, isto é, pode ocorrer a
primeira vez no mundo, continente, país, região ou empresa.
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Pelo Manual de OSLO, se houver um sistema, subsistema ou processos
construtivos de edificações habitacionais, tecnologicamente novos ou aprimorados,
que não estejam sendo comercializados, não são considerados Inovações
Tecnológicas em Produtos e Processos (ITPP).
Pelo Manual de Oslo há duas abordagens principais sobre inovação:
abordagem pelo sujeito e abordagem pelo objeto. Abordagem pelo sujeito avalia o
sistema de gestão de inovação da empresa e abordagem pelo objeto avalia o
produto ou processo inovador. (ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2005, p.18 e p.120).
Abordagem de inovação do “Regimento Geral do Sistema Nacional de
Avaliações Técnicas de Produtos Inovadores” é pelo objeto. Essa abordagem requer
avaliação de desempenho e utiliza dados descritivos, quantitativos e qualitativos do
produto inovador.
Para avaliação de produtos inovadores, o SiNAT apresenta as seguintes
documentações para avaliação:
As diretrizes de avaliação técnica incorporam o objeto,
terminologia, eventuais limitações de uso, a caracterização
produto, os requisitos e os critérios de desempenho aplicados
produto, além dos seus métodos de avaliação, da análise global
desempenho e também dos aspectos relativos ao controle
qualidade (MITIDIERI FILHO 2011, p. 45).

a
do
ao
do
da

Os DATecs incorporam a descrição do produto, as condições e as
limitações de uso, a diretriz para avaliação técnica, as informações e
os dados técnicos, os resultados resumidos da avaliação técnica, os
aspectos relativos ao controle da qualidade, as fontes de informação
consideradas e as suas condições de emissão. (MITIDIERI FILHO
2011, p. 45).

Borges et al. (2008) apresenta um entendimento aceitável pelos
acadêmicos sobre desempenho da construção civil.
Na construção civil, o conceito de desempenho está consolidado há
muito tempo, e a definição mais aceita pelo meio acadêmico é a
elaborada por Gibson, em 1982, que afirma que a abordagem de
desempenho é, acima de tudo, a prática de se pensar em termos de
fins e não de meios, com os requisitos que a construção deve
atender, e não com a forma como esta deve ser construída . (Borges
et al., 2008, p.3).
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Borges et al. (2008) em seu artigo traz a definição de Sexton e Barrett
(1998) de inovação bem sucedida e comenta:
Sexton e Barrett (1998) tratam de inovação bem sucedida como a
efetiva geração e implementação de uma nova idéia, que aumenta o
desempenho organizacional como um todo. Esta definição implica
numa visão de negócio, e não simplesmente sob o aspecto técnico,
pois qual seria a motivação de uma empresa em desenvolver um
produto ou sistema inovador se isso não trouxesse resultados para o
seu negócio? (BORGES, 2008, p.10).

2.1.2 Revisão de artigos científicos sobre produtos inovadores
Becker (2002) em seu artigo conta sua experiência, em Israel, com
investigação de sistemas construtivos inovadores por desempenho. Segundo a
autora, até 1990 o mercado da construção israelense, composto por empresas
públicas e privadas, construía com métodos tradicionais 25.000 a 40.000 habitações
por ano. No entanto, com altos preços de habitações e expansões de imigração era
exigida uma adição de habitações e outros tipos de edifícios (escolas, etc), que o
setor privado não poderia fornecer a preços adequados. Em Israel o papel do
Ministério da Construção e Habitação no mercado da construção não era o de um
decisor político e aplicador da norma, como em outros países, mas de um construtor.
Uma das alternativas para resolver o problema habitacional foi buscar soluções
inovadoras para implementar métodos de construção mais rápidos, de baixo custo e
com desempenho adequado às condições locais. Mas as normas disponíveis não
eram adequadas para a avaliação dos novos sistemas de construção e por isso foi
necessário elaborar um procedimento para avaliar o desempenho e detectar
anomalias de sistemas construtivos inovadores.
Para Becker (2002) dois métodos poderiam ser adotados para avaliar
sistemas construtivos inovadores: avaliação por desempenho ou prevenção de falha.
A autora entendeu que era evidente a vantagem do método de desempenho devido
a sua melhor capacidade para obter respostas intuitivas dos usuários a respeito de
características que deveriam ser atingidas pelo projeto das edificações. A partir
dessa decisão buscou resposta para a pergunta: O que seria um sistema de
construção de desempenho correto para habitações permanentes? Ou seja, para
habitações com vida útil de projeto estimada em 50 anos.
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Para tentar responder ao questionamento acima, a autora apresentou
uma lista de requisitos de desempenho para avaliar segurança estrutural, segurança
contra incêndio, segurança ao uso e sanitária, e também o conforto térmico,
acústico, dimensional e operacional, além de durabilidade e manutenibilidade.
Depois a autora propôs procedimentos para avaliar sistemas construtivos
inovadores em relação aos requisitos da lista proposta e aplicou-os em três
exemplos.
Becker (2002) concluiu que a abordagem de desempenho mostrou-se
adequada para novos sistemas de construção. As informações técnicas dos projetos
tornaram mais rápidos os processos de avaliação, identificando detalhes defeituosos
que foram modificados e reavaliados. A maior parte dos aspectos da lista foi
avaliada por análises ou com base em resultados de testes. A dificuldade foi a falta
de informações sobre a durabilidade e comportamento de longo prazo dos materiais.

Barros Neto, Fensterseifer e Formoso (2003) fizeram um estudo
exploratório na construção de edificações, referente aos critérios competitivos da
produção, e um desses critérios foi a inovação.

Segundo Barros Neto, Fensterseifer e Formoso (2003) a inovação não é
muito valorizada neste setor industrial, pois é formado em grande número por
empresas pequenas e conservadoras, o que dificulta alguns aspectos do processo
de implantação de produtos inovadores, os quais são: a decisão do que se quer
inovar; as mudanças necessárias na estrutura organizacional; a criação da cultura
empresarial de valorização da inovação; e a disponibilidade dos recursos. Barros
Neto, Fensterseifer e Formoso (2003) conclui que as poucas empresas que
valorizam este critério têm forte influência do perfil do executivo-chefe e/ou dono da
empresa; mas sem um planejamento de desenvolvimento e valorização da inovação
como um critério competitivo.
Gonçalves et al. (2003) em seu trabalho “Normas técnicas para avaliação
de sistemas construtivos inovadores para habitações” mostraram alguns problemas
devido à falta de avaliação do produto inovador.
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A implementação de tecnologias ainda não suficientemente
desenvolvidas ou adaptadas às necessidades nacionais levou, na
maioria dos casos, a experiências desastrosas, com graves prejuízos
para todos os agentes intervenientes no processo de construção,
sendo transferidos aos usuários os problemas de patologia e os altos
custos de manutenção e reposição advindos do uso de novos
produtos, sem avaliação prévia.
Um grande prejuízo recaiu sobre o setor da Construção Civil em seu
conjunto, uma vez que, a partir de cada uma das experiências
negativas, ele também tornou-se (sic) menos receptivo às inovações
tecnológicas, com progressiva desatualização tecnológica em
relação aos demais setores produtivos (GONÇALVES et al, 2003, p.
43).

Segundo Gonçalves et al. (2003) devido a esses problemas o Banco
Nacional da Habitação (BNH) investir em pesquisa visando à elaboração de critérios
para avaliar sistemas construtivos inovadores. Os autores apresentaram uma
metodologia do trabalho que foi empregado pelo BNH para os fins propostos e cita
os principais resultados (estruturação de conjunto de normas para avaliação de
desempenho, elaboração de textos-base de norma e instalação de comissão de
estudos).
Cormican et al. (2004) na introdução do seu trabalho informou que existe
uma ligação estreita entre o desempenho de produtos inovadores e o sucesso das
organização que os desenvolveram e fabricam. Os autores ainda informa que
apenas 14% das idéias que entram no processo de desenvolvimento de produtos
são bem sucedidas comercialmente e que uma proporção muito elevada de novos
produtos falha comercialmente. O objetivo de seu trabalho foi identificar os fatores
críticos para o sucesso de gestão de inovação. Para isso a autora fez um estudo
com oito organizações de base tecnológica cuja atividade principal era o projeto e o
desenvolvimento de produtos. Cormican et al. (2004) identificaram as principais
razões para o fracasso da gestão de inovação (falta de foco no cliente, falta de
entendimento compartilhado, má gestão de portfólio, má comunicação e falhas na
transferência da conhecimento). A partir do resultado mencionado a autora
apresentou e discutiu cinco assuntos para melhorar a gestão (estratégia e liderança,
cultura e clima, planejamento e seleção, estrutura e performance, e comunicação e
colaboração).
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Uma das conclusões de Cormican et al. (2004) é que ao compreender o
processo e os fatores que promovem a inovação de produtos, as organizações
podem aumentar a probabilidade de desenvolver um ambiente adequado para a
inovação, o que ajudará a minimizar a sua taxa de falhas e maximizar suas chances
de inovação de produtos de sucesso. Outra conclusão é que a área que mais
necessita de atenção é a da seleção e planejamento de projeto. Comunicações
eficientes são fundamentais para o sucesso da gestão da inovação do produto e
resume que para melhorar os processos de inovação de produtos não se deve
buscar soluções rápidas, mas reconhecer os problemas, identificando suas causas e
corrigindo-os.
Nelms, Russell e Lence (2005) afirmaram em seu trabalho denominado
“Avaliação do desempenho de tecnologias sustentáveis para projetos de edifícios”
que, embora os riscos do desempenho de ciclo de vida possam ser trasladados e
quantificados em dólares, impactos no cronograma e reputação, os riscos
associados com os aspectos inovadores da tecnologia permanecem, ou seja, riscos
relativos à falha técnica ou desempenho reduzido com respeito às questões como
durabilidade, mofo, vazamentos, etc.
Nelms, Russell e Lence (2005) tabelou atributos de desempenho técnico
elaborados por Becker (2002), Lutz et al. (1990), e Foliente et al. (1998) e os
comentou.
Na avaliação de Nelms, Russell e Lence (2005), a metodologia de Becker
é uma abordagem baseada no desempenho que serve para avaliar e identificar
desvantagens de novas tecnologias que as normas e regulamentos baseados em
práticas tradicionais de construção são incapazes de avaliar.
A metodologia de Lutz et al. se aplica na avaliação de um sistema
construtivo inovador para o fechamento (interface entre o interior e exterior) de
edifícios onde todos os atributos técnicos aplicáveis são avaliados em relação a
cada um dos subsistemas, tais como o acabamento, as paredes, o isolamento, e as
portas e janelas, e registra todas as interações que emergem para determinar quais
das tecnologias inovadoras são relevantes para a avaliação de cada subsistema.
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Semelhante à abordagem por Lutz et al., a matriz de desempenho
desenvolvido pelos Foliente et al. avalia cada um dos atributos relativos aos
sistemas de construção de todo o edifício.”
Para Nelms, Russell e Lence (2005) todas as partes envolvidas na
implementação de uma tecnologia inovadora sofrem o risco dessa tecnologia falhar
e considerando as pressões de tempo, custos, falta de dados para prever o
desempenho de longo prazo não pode haver incerteza residual considerável do
desempenho da nova tecnologia.
Borges et al. (2008) pesquisaram sobre a evolução do conceito de
desempenho na construção civil nos últimos 20 anos, como pode ser aplicado no
Brasil para a melhoria da qualidade das habitações e atendimento das expectativas
do usuários, e analisou a norma Brasileira de desempenho de edifícios.

Segundo Borges et al. (2008) na década de 70 houve déficit habitacional
no Brasil. Era época do “milagre” econômico brasileiro, e o Banco Nacional de
Habitação (BNH) proveu recursos para a construção de habitações populares em
grande escala. Foram utilizadas técnicas construtivas inovadoras, mas muitas delas
apresentaram

“resultados

desastrosos,

com

várias

patologias

construtivas

envelhecimento precoce e até problemas estruturais pouco tempo depois do término
das construções”.

Os autores ainda afirmam que na ocasião da publicação do seu artigo
(2008) o déficit habitacional brasileiro estava voltando e, para que não se repetisse o
histórico de baixa qualidade das habitações populares, seria necessário definir qual
desempenho mínimo deveria ser exigido para as novas moradias.
Ainda segundo Borges et al. (2008), o tema da avaliação de desempenho
de moradias já vem sendo discutido no Brasil há mais de 30 anos e as normas
existentes não são suficientes para avaliar o conjunto dos novos produtos que
chegam ao mercado. O autor ainda cita Blachere (1974) que já definia o
desempenho das edificações como “o comportamento em uso das construções ao
longo da vida útil”.
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Borges et al. (2008) explicam que uma das maiores dificuldades da
aplicação do conceito de desempenho é o arcabouço normativo, que é prescritivo,
ou seja, especifica os meios para construir e isso contraia o conceito de
desempenho, que especifica os fins ao invés dos meios.

Segundo Borges et al. (2008) em 2000 a Comunidade Européia criou a
Rede

Temática

PeBBU

(Performance

Based

Building

ou

Abordagem

de

Desempenho na Construção) que consolidou todos os trabalhos anteriores para
“permitir aos construtores uma flexibilidade considerável em relação às soluções de
projeto, ao criar possibilidades de inovação e prover a oportunidade para soluções
com custo otimizado e com melhor qualidade de construção”. No Brasil, a evolução
do conceito de desempenho ocorreu na década de 80, principalmente através de
trabalhos realizados pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo S/A) para o Banco Nacional da Habitação, e depois para a Caixa Econômica
Federal.
Borges et al. (2008) enumeram algumas dificuldades e vantagens do uso
do conceito de desempenho em projetos de construção civil.

No agrupamento das desvantagens, cita que um dos grandes desafios na
utilização da abordagem de desempenho na construção civil é a tradução das
necessidades dos usuários em requisitos (qualitativos) e critérios (quantitativos).
Para auxiliar na elaboração da norma brasileira de desempenho foram utilizadas
como referência as normas ISO 6240 e 6241, de 1984. Outra dificuldade levantada
pelo autor é que as condições de exposição a que as edificações estão sujeitas a
variar de acordo com a região onde são construídas. Além disso, o conceito de
desempenho é sistêmico e probabilístico, e sempre atenderá uma parte da
população numa parte de tempo. Deve-se considerar ainda que a obtenção de
desempenho tem custo de implantação e o desempenho de uma construção ainda
pode se alterar ao longo do tempo. Outra dificuldade, segundo Borges et al. (2008),
é que “no Brasil os projetistas não possuem formação nem tradição para conceber
os projetos utilizando a abordagem de desempenho.”
No agrupamento das vantagens aos autores apresentam os principais
benefícios esperados de acordo com as proposições da Rede PeBBu, que podem
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ser resumidas em: facilitação da satisfação de usuários e proprietários;
implementação

das práticas de sustentabilidade; facilitação da inovação

tecnológica; maior flexibilidade de design;

redução dos custos; facilitação da

comercialização internacional e facilitação da comunicação dos envolvidos.
No que se refere aos temas desempenho e inovação, Borges et al. (2008)
informam que constam em várias literaturas que a aplicação do conceito
desempenho é um estímulo à inovação e a abordagem prescritiva significa uma
barreira à inovação. Segundo o autor, aplicação do conceito de desempenho não é
suficiente para que a inovação de fato aconteça, é necessário que o investimento
em inovação possa ser recuperado com maior competitividade, rentabilidade ou
imagem no mercado.
A norma Brasileira de Desempenho de Edifícios Habitacionais de até
cinco pavimentos (NBR 15575) foi publicada em maio de 2008, com uma carência
de dois anos para sua aplicação pelo setor da construção civil brasileira. A visão dos
autores “é que a variável qualidade precisa inserir-se no tratamento do déficit
habitacional brasileiro, não apenas para atender de forma mais digna as
necessidades de moradia da população de baixa renda, mas também para otimizar
a aplicação dos recursos governamentais numa visão de longo prazo.”
Natume, Carvalho e Francisco (2008), fizeram um estudo de caso para
averiguar o uso de ferramentas de Gestão Tecnológica e Inovação em uma empresa
de médio porte do estado do Paraná. Segundo os autores é através do
gerenciamento que se pode observar os desvios, involuntários ou provocados
através de práticas diárias do processo de inovação da empresa. Os autores
utilizaram um questionário que foi elaborado com base no “TEMAGUIDE: A Guide to
Technology Management and Innovation for Companies” (Fundação Cotec - 1999)
que contem dezoito ferramentas de Gestão Tecnológica e Inovação incluindo a
auditoria tecnológica e a avaliação de projetos.
Os autores mostraram que das dezoito ferramentas de Gestão Tecnológica e
Inovação, a empresa usou apenas oito e propõem que as práticas incluídas no
TEMAGUIDE podem e devem ser adaptadas por cada organização específica,
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adequando-se

a

cada

necessidade

e

situação,

podendo

ser

utilizada

independentemente ou em diferentes combinações.

Natume, Carvalho e Francisco (2008), explica que as ferramentas de Gestão
Tecnológica e Inovação não são um fim por si mesmas, mas um meio de apoio às
atividades de gestão. O autor propõe o uso do conceito para melhor aplicação das
dessas práticas, padronizando e documentando.
Mitidieri Filho (2011) explica em seu artigo “Inovação e SiNAT” quando o
produto é considerado inovador e quais são os objetivos fundamentais do SiNAT:
O produto é considerado inovador quando não há ainda um
arcabouço normativo brasileiro que prescreve suas características
técnicas ou suas especificações técnicas, que define os métodos de
ensaios para determinação de tais características e indo mais além,
que define os procedimentos a serem adotados na fase de projetos e
de execução (MITIDIERI FILHO, 2011, p. 44).
O SiNAT tem dois objetivos fundamentais: Harmonizar requisitos,
critérios e métodos para avaliação técnica de produtos e processos
inovadores no Brasil (Diretrizes SiNAT); e harmonizar procedimentos
para concessão de documentos de avaliação técnica de produtos,
processos e sistemas inovadores no Brasil (Documento de
Avaliação) (MITIDIERI FILHO, 2011, p. 44).
.

Para Mitidieri Filho (2011 p.44) o SiNAT consegue sistematizar a “avaliação
técnica, traz informações para o desenvolvimento de produtos e sistemas
construtivos, à luz do conceito de desempenho, e fornece documentos de orientação
ao meio técnico quanto ao emprego de tais produtos”. Em seu artigo, o autor
comenta a estrutura e a documentação do SiNAT e, quanto a documentação,
menciona que é fundamental a interação do sistema com a norma brasileira de
desempenho (ABNT NBR 15575 – Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos Desempenho), pois as diretrizes e as avaliações técnicas são elaboradas com base
no conceito de desempenho. O autor (2011 p.45) conclui “assim que for publicada a
nova norma de desempenho haverá necessidade de revisão das diretrizes técnicas
de avaliação já aprovadas no âmbito do SiNAT, e os produtos passarão a ser
analisados segundo estas novas diretrizes”.
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Cleto et al.

(2011) fizeram uma revisão bibliográfica para propor a

elaboração de documentos técnicos de referência de boas práticas para a
construção de edifícios no Brasil. Os autores informam que o SiNAT teve como base
o modelo existente na França, e cita alguns países que possuem sistemas que
desenvolvem documentos similares para inovação, como o Reino Unido, que tem o
Agrément Certificate, concedido pelo British Board of Agreement (BBA), e a
Austrália,

que

possui

o

Appraisal

Agreement,

concedido

pelo

Australia’s

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). Em sua
analise dos sistemas estrangeiros estudados, os autores consideraram que o
modelo francês é o mais próximo ao brasileiro. Cleto et al. (2011 p.14) trazem ainda
que a “criação do PBQP-H teve como inspiração o programa francês QUALIBAT –
Qualification et Certification des Entreprises du Bâtiment.”
Oliveira e Mitidieri Filho (2012) publicaram artigo sobre o projeto de
edifícios habitacionais considerando a norma brasileira de desempenho e
argumentaram que, no Brasil, na maior parte das vezes, define-se primeiro as
questões de arquitetura, de seleção das tecnologias e de custo, para depois
considerar o atendimento as exigências de desempenho.
Os autores analisaram quatro casos brasileiros de projetos para as
vedações verticais, objetivando identificar como a questão de desempenho foi
considerada e quais as modificações necessárias no processo de elaboração de
projetos para atender a norma ABNT NBR 15575-4 (2008).
Os autores escolheram o subsistema de vedações verticais em razão do
seu grande número de inovações tecnológicas e da relevância disso em outros
aspectos do projeto.
No resultado do trabalho, os autores sugeriram algumas modificações a
serem incorporadas no processo de elaboração de projetos para as vedações
verticais, que podem ser utilizadas para os demais subsistemas do edifício. No que
se refere a produtos inovadores a sugestões são:
Quando a tecnologia a ser selecionada é considerada inovadora, é
necessário identificar fornecedor que já tenha feito sua avaliação
técnica ou esteja disposto a realizá-la, de forma a disponibilizar ao
projetista, ao incorporador e ao construtor os parâmetros de
desempenho potencial. Tecnologias inovadoras que apresentam
Documento de Avaliação Técnica (DATec) no SiNAT, dispõem de
informações técnicas. Além disso, deve ser realizado um estudo
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sobre as possibilidades e dificuldades de atendimento aos critérios
de desempenho, particularmente se houver interesse da adoção de
critérios acima do nível mínimo, quais sejam intermediário ou
superior. (OLIVEIRA, 2012, p. 96).

Amancio, Fabricio e Mitidieri Filho (2012) contam que foi no final dos anos
1980 que os indivíduos vinculados à Construção Civil Brasileira perceberam a
necessidade do comprometimento dos profissionais com a qualidade, produtividade
e com a inovação tecnológica.
Em seu artigo ”Avaliações técnicas de produtos de construção inovadores
no Brasil”, Amancio, Fabricio e Mitidieri Filho (2012) descrevem o panorama
brasileiro da avaliação de produtos de construção inovadores. O método para
elaborar o artigo teve base em pesquisas bibliográficas sobre a norma ABNT NBR
15575, o SiNAT e os produtos de construção inovadores, contando com a
experiência no desenvolvimento e implantação das sistemáticas do SiNAT. O
objetivo foi apresentar os principais aspectos destas sistemáticas e mostrar como
acontece a concessão do Documentos de Avaliação Técnica de produtos inovadores
(DATec).
Amancio, Fabricio e Mitidieri Filho (2012) explicam que o setor da
construção no Brasil constitui-se de unidades que vão desde grandes indústrias até
microempresas de serviços, e por isso o setor possui uma heterogeneidade com
uma diversidade de desenvolvimento e a introdução de produtos inovadores inserese numa variada gama de propostas de inclusão dos produtos. Para avaliar produtos
de construção inovadores, a alternativa brasileira foi a elaboração de diretrizes
baseadas na norma de desempenho ABNT NBR 15575 – Edifícios habitacionais de
até cinco pavimentos - Desempenho. Segundo AMANCIO, et al. (2012 p.2) “as
normas de desempenho são estabelecidas com base nas respostas que um produto
deve apresentar, independente dos materiais constituintes, quando submetidos a
determinadas condições de exposição e uso.”
Amancio, Fabricio e Mitidieri Filho (2012) ainda expõem que o objetivo do
SiNAT é garantir a implementação de produtos inovadores no setor, suprindo
provisoriamente as lacunas das normas técnicas prescritivas, por meio da
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elaboração de Diretrizes técnicas para avaliação e do DATec – Documento de
Avaliação Técnica, em conformidade com a respectiva Diretriz, aplicados a produtos
e empresas específicas. Em continuidade, os autores explicam que o principal
estímulo para uma empresa buscar o DATec é poder apresentar um resultado da
confiabilidade do desempenho produto.
Amancio, Fabricio e Mitidieri Filho (2012) consideraram que “as
avaliações técnicas proferidas por meio dos DATecs são formatadas para comunicar
a conformidade do produto ao uso pretendido, conforme a Diretriz de avaliação de
referência”, inclusive para fins de financiamento de empreendimentos junto à Caixa
Econômica Federal.
Cleto (2013) em seu artigo “Inovar com o SiNAT” afirma que, pelo crivo do
SiNAT, devem passar as inovações tecnológicas em obras de habitação, sobretudo
as obras do programa habitacional do Governo Federal chamado “Minha Casa
Minha Vida”. A autora explica como a empresa que tiver materiais, componentes ou
sistemas construtivos inovadores deve fazer para consultar uma ITA (Instituição
Técnica Avaliadora), como são as etapas de avaliação técnica, auditoria técnica e
auditoria técnica periódica.
Uma das vantagens de participar do Sistema SiNAT, apresentada por
Cleto (2013), é a possibilidade de contar com o apoio de instituições financeiras se o
Relatório Técnico de Avaliação (RTA), que é emitido ainda nas etapas iniciais do
Sistema, apontar desempenho satisfatório.
Depois de apresentar desempenho satisfatório no RTA, o produto passa a
ser produzido em escala, inicia-se a etapa de auditoria técnica na produção e na sua
instalação em obras. A autora (2013 p.44) ainda explica que “a idéia é verificar se o
detentor da tecnologia consegue atingir em escala a qualidade do que foi testado em
amostra, e manter o controle do processo de produção, bem como do produto
acabado e instalado nas obras”. Também haverá auditoria técnica para verificar
eventual

incidência

de

patologias,

nos

empreendimentos concluídos e entregues.

casos

de

uso

do

produto

em
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Cleto (2013) conclui que o SiNAT é um ambiente favorável ao emprego
de inovação tecnológica na construção civil, e a concessão de um DATec a um
produto inovador propicia segurança ao consumidor e a toda a cadeia produtiva.
Como o produto inovador não possui uma norma técnica de referência, esse
mecanismo de avaliação reduz os riscos do detentor da tecnologia, das outras
partes interessadas (construtores, dos agentes financiadores das habitações e dos
usuários).
Paula, Uechi e Melhado (2013) se propõem a analisar as características e
o posicionamento de um grupo de sete empresas de projetos de edifícios da cidade
de São Paulo, no que se refere as novas demandas que são: desempenho;
sustentabilidade ambiental; e de Modelagem de Informação da Construção (MIC),
mais utilizado em inglês - Building Information Modeling (BIM). Este trabalho foi
realizado em duas fases:
- A primeira fase empregou o método pesquisa-ação, para verificar se as
três demandas anteriormente referidas estavam sendo consideradas e
para intervir para que as empresas venham a considerá-las
estrategicamente.
- A segunda aplicou um questionário de verificação pós-intervenção
sobre o posicionamento das empresas sobre as três demandas
Os autores na introdução do seu artigo cita que pela Câmara Brasileira da
Indústria da Construção, compete ao projetista solicitar informações ao fabricante
para balizar as decisões de especificações, quando as normas específicas de
produtos

não

caracterizarem

desempenho,

quando

não

existirem

normas

específicas ou quando o fabricante não tiver publicado o desempenho de seu
produto.
Com respeito aos aspectos de desempenho Paula, Uechi e Melhado
(2013), informam que as próprias empresas reconhecem que:
-

Há necessidade de atualização em relação à norma ABNT NBR
15575;
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-

Há necessidade de capacitação das empresas para aplicação
das novas demandas, incluindo a consideração de desempenho
nos projetos de edifícios;

-

Há necessidade da aplicação de softwares de medição de
desempenho;

-

Há falta de documentação e ensaio de produtos brasileiros; e

-

Os projetos são pouco especificados no que se refere ao
desempenho.

Bauer (2014) ao ser questionado sobre “Como é o processo de avaliação
de sistemas construtivos inovadores no SiNAT, do Ministério das Cidades?”
Responde que o sistema construtivo é multidisciplinar e complexo. Avaliação
abrange conceitualmente todos os requisitos apresentados na norma ABNT NBR
15575:2013, passando pela análise documental, realização de ensaios laboratoriais
ou em campo, simulações por computador e auditorias técnicas nas fabricas ou nas
obras.
2.2

Revisão sobre processos de auditoria
Neste item, é apresentado um conjunto de conceitos, princípios e

resultados de estudos conduzidos sobre o processo de auditoria.
2.2.1 Termos e definições
Dias et al. (2011) trousse as seguintes definições sobre auditoria:
A palavra auditoria origina-se do latim audire que significa ouvir. No
entanto, o termo pode ser melhor explicado pela palavra da língua
inglesa audit, o qual tem o sentido de examinar, corrigir e certificar.
Sendo assim, a auditoria consiste na avaliação sistemática e formal
de uma atividade para determinar se ela está sendo realizada de
acordo com os seus objetivos (DIAS et. al., 2011, p. 932).

Alguns termos e definições apresentados pela norma NBR ISO 19011 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (2012):
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Auditoria: processo sistemático, documentado e independente para
obter evidência de auditoria e avaliá-las, objetivamente, para
determinar a extensão na qual os critérios da auditoria são atendidos.
Critério de auditoria: conjunto de políticas, procedimentos ou
requisitos usados como uma referência na qual a evidência de
auditoria é comparada.
Evidência de auditoria: registros, apresentação de fatos ou outras
informações, pertinentes aos critérios de auditoria e verificáveis.
Constatações de auditoria: resultados da avaliação da evidência de
auditoria coletada, comparada com os critérios de auditoria.
Conclusão de auditoria: Resultado de uma auditoria, após levar em
consideração os objetivos da auditoria e todas as constatações de
auditoria.

Auditado: organização que está sendo auditada.
Auditor: pessoa que realiza uma auditoria. (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012, p.1-4)

2.2.2 Princípios de auditoria
Para se obter conclusões de auditoria que são pertinentes e suficientes, e
para permitir que auditores trabalhem independentemente entre si cheguem a
conclusões semelhantes em circunstâncias semelhantes, a norma NBR ISO 19011
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2012), recomenda a aderência dos
princípios a seguir:
a) Integridade: o fundamento do profissionalismo.
Convém que os auditores e a pessoa que gerencia um programa de
auditoria:
 realizem o seu trabalho com honestidade, diligência e
responsabilidade;
 observem e estejam em conformidade com quaisquer requisitos
legais aplicáveis;
 demonstrem sua competência enquanto realizam o seu trabalho;
 desempenhem o seu trabalho de forma imparcial, isto é,
mantendo-se justo e sem tendenciosidade em todas as situações;
 estejam sensíveis a quaisquer influências que possam ser
exercidas sobre seu julgamento enquanto realizando uma auditoria.
b) Apresentação justa: a obrigação de reportar com veracidade e
exatidão.
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Convém que as constatações de auditoria, conclusões de auditoria e
relatórios de auditoria reflitam com veracidade e precisão as
atividades de auditoria. Convém que os problemas significativos
encontrados durante a auditoria e não resolvidos por divergência de
opiniões entre a equipe de auditoria e o auditado, sejam relatados.
Convém que a comunicação seja verdadeira, precisa, objetiva, em
tempo hábil, clara e completa.
c) Devido cuidado profissional: a aplicação de diligência e julgamento
na auditoria.
Convém que os auditores exerçam o devido cuidado de acordo com
a importância da tarefa que eles executam e a confiança neles
depositada pelo cliente da auditoria e por outras partes interessadas.
Um fator importante na realização do seu trabalho com o devido
cuidado profissional é ter a capacidade de fazer julgamentos
ponderados em todas as situações da auditoria.
d) Confidencialidade: segurança da informação
Convém que os auditores tenham discrição no uso e proteção das
informações obtidas no curso das suas obrigações. Convém que as
informações da auditoria não sejam usadas de forma inapropriada
para ganhos pessoais pelo auditor ou pelo cliente da auditoria, ou de
maneira prejudicial para o legítimo interesse do auditado. Este
conceito inclui o manuseio apropriado de informações confidenciais
ou sensíveis.
e) Independência: a base para imparcialidade da auditoria e
objetividade das conclusões da auditoria.
Convém que os auditores sejam independentes da atividade que
está sendo auditada, quando for possível, e convém que em todas as
situações hajam de tal modo que estejam livres de tendenciosidade e
conflitos de interesse. Para auditorias internas, convém que os
auditores sejam independentes das operações gerenciais da função
que está sendo auditada. Convém que os auditores mantenham
objetividade ao longo de todo o processo de auditoria para assegurar
que as conclusões e constatações da auditoria estejam baseadas
somente nas evidências de auditoria.
Para pequenas organizações, pode não ser possível para os
auditores internos terem total independência da atividade que está
sendo auditada, porém convém que seja feito todo esforço para
remover a tendenciosidade e encorajar a objetividade.
f) Abordagem baseada em evidência: o método racional para
alcançar conclusões de auditoria confiáveis e reproduzíveis em um
processo sistemático de auditoria.
Convém que a evidência da auditoria seja verificável. Ela geralmente
é baseada em amostras das informações disponíveis, uma vez que
uma auditoria é realizada durante um período de tempo finito e com
recursos limitados. Convém que o uso apropriado de amostras seja
aplicado, uma vez que esta situação esta intimamente relacionada

45

com a confiança que pode ser depositada nas conclusões da
auditoria. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2012, p.4-6)

A norma NP 4461 do Instituto Português da Qualidade (2007b) traz os
mesmos princípios, na mesma ordem, embora com construções fraseais um pouco
diferentes e explica que os três primeiros princípios referem-se aos auditores e os
dois últimos se referem à auditoria. Essa norma, não apresenta a palavra “convém”
nos princípios de auditoria, e dessa forma torna-se mais assertiva, afirmando
taxativamente que:
A adesão aos princípios de auditoria é um requisito prévio para
proporcionar conclusões de auditoria relevantes e suficientes;
permitindo que auditores que trabalham independentemente uns dos
outros cheguem a conclusões similares em circunstâncias similares.

2.2.3 Revisão de artigos científicos sobre auditoria
Cormican e Sullivan (2004), já anteriormente citados, acrescentam sobre
as auditorias que: as auditorias de inovação podem ajudar os gestores na decisão
para melhorar o seu processo de inovação de produtos. Os autores avaliam que as
condições necessárias para a inovação ocorrem em paralelo ao uso das melhores
práticas de gerenciamento.
Nelms (2005), em seu artigo que consiste basicamente de uma revisão
comentada de literatura, trata de aspectos relativos a investigação e avaliação de
sistemas inovadores explicando que, na metodologia de Becker (2002) os processos
de investigações baseadas no desempenho oferecem aos avaliadores a
oportunidade de revelar desvantagens da nova tecnologia e desenvolver soluções
antes de implementar ou identificar a viabilidade econômica e os riscos inerentes à
tecnologia. Este mesmo autor estudou ainda a metodologia de Lutz (1990, apud
Nelms, 2005 P.117) para a avaliação de um novo sistema de construção onde o
avaliador, ao observar as interações entre atributos, é capaz de determinar quais
são relevantes em relação aos respectivos sistemas.
Camargo, Pepinelli e Camacho (2006) tratam em seu artigo sobre os riscos
aos quais uma auditoria se submete durante a etapa de emissão do parecer.
Consiste em um trabalho propositivo suportado por artigos conceituais de diversos
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autores, ou seja, o método de trabalho de Camargo consistiu em proceder a uma
revisão bibliográfica que uniformizasse alguns conceitos e que lhe foram úteis na
formulação de uma equação para cálculo do risco de auditoria, formulação esta, não
pertinente às necessidades desta dissertação, contudo o autor traz uma importante
contribuição sobre os riscos de amostragem em auditorias.
Para Camargo, Pepinelli e Camacho (2006) é difícil a emissão de pareceres
livres de riscos, pois a auditoria trabalha com amostras que podem não refletir a
realidade referente às populações auditadas.
Camargo, Pepinelli e Camacho (2006) fazem uma importante reflexão sobre
métodos amostrais, na qual apresentam um conceito similar à estratificação de
amostras. Para tanto, adotam o conceito de relevância, ou seja, afirma que são
aplicáveis menores quantidades de amostras para requisitos de baixa relevância, e
número maior de amostras para requisitos relevantes. Desta forma, não restará
grandes riscos, pois a medida que o auditor desempenha maiores quantidades de
verificações para comprovar a constatação, diminui a possibilidade de atestar
positivamente algo que não esteja correto.
Camargo,

Pepinelli e Camacho (2006) definem amostragem para depois

definir risco de amostragem.
A amostragem pode ser definida como a seleção de determinados
elementos de um grupo chamado de população, que possam definir
ou reproduzir características de uma população inteira.
O risco de amostragem é aquele decorrente de o auditor chegar a
uma conclusão diferente daquela que chegaria se analisasse todos
os elementos de uma conta, e não só os elementos selecionados
para amostragem, uma vez que a amostra poderá divergir da
população como um todo. (CAMARGO et. al., 2006, p. 8 e 9).

Camargo, Pepinelli e Camacho (2006) concluíram que “quanto maior for o
tamanho da amostra, menor será o risco de amostragem, pois o resultado dos testes
aplicados pelo auditor será mais próximo do que a população realmente possa ser.”
O risco de amostragem está ligado ao risco de incorreta aceitação e incorreta
rejeição.
O risco de incorreta aceitação consiste na possibilidade de o auditor
vir a aceitar como correta uma determinada situação em função da
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análise de uma amostra da população que não representa de fato o
todo, tendo assim uma aceitação de algo que não seja correto,
levando em consideração que o mesmo fato fosse analisado
tomando por base a população em sua totalidade, sua opinião seria
outra.
O risco de incorreta rejeição, é a possibilidade de o auditor ao avaliar
uma amostra considerá-la incorreta, quando na realidade está
correta (CAMARGO et. al., 2006, p. 9 e 10).

Camargo, Pepinelli e Camacho (2006) conclui que “caso utilize amostras de
menores tamanhos teremos riscos de incorreta rejeição em maiores proporções”.
Faria et al. (2009), publicaram um artigo que é, em essência, um trabalho de
apresentação e análise crítica de metodologias de ensino usadas no Curso de
Treinamento de Avaliadores de Laboratórios (CTAL) de responsabilidade do Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Nesta análise
comparativa, os autores detevem-se sobre as diferenças entre os métodos antigo
(de 1996) e novo (de 2009) da United Kingdon Accreditation Service (UKAS) e
comparou-os com o treinamento oferecido pelo INMETRO. Antes de discutir e
apresentar seus resultados, os autores relacionaram alguns benefícios de uma
técnica de ensino denominada “jogos de empresa”, que consiste basicamente em
expor os auditores treinandos á situações simuladas, plausíveis diante do quadro de
auditoria. Essa forma de treinar os avaliadores faz uma ponte entre a academia,
vivência passada e o ambiente empresarial, a partir de uma representação da
realidade e deste modo consegue obter melhorias no aprendizado para tomada de
decisões, na habilidade do planejamento e na capacidade de trabalhar em equipe.
Como resultado da avaliação comparativa, os autores discutiram que houve ganho
de tempo no novo método da UKAS decorrente, sobretudo, da exclusão curricular
das palestras sobre a norma aplicada na auditoria. Os autores ressalvam que no
caso brasileiro, esta exclusão não seria aplicável devido à necessidade que o
INMETRO possui de harmonizar conhecimentos e informar aos avaliadores sobre a
visão do órgão acreditador brasileiro.
Soratto et al. (2010) implantaram um indicador que foi denominado Índice de
Conformidade na Execução dos Serviços Delegados (ICS) das unidades delegadas
do INMETRO que compõem a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade
(RBMLQ). Este índice consistia em uma equação apresentada no Quadro 4.
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ICS = 100 – [2.(nº NC) + 0,5.(nº OM)] (em percentual), onde:
nº NC = número de registros de não conformidades.
nº OM = número de registros de oportunidades de melhoria.
Quadro 4 – Excerto de Soratto et al. (2010) – Equação para determinação do ICS
Os autores utilizaram resultados de 78 auditorias nas áreas da metrologia
legal, qualidade e administração/finanças nas suas 26 unidades delegadas
distribuídas nas cinco regiões do Brasil no ano de 2009.
Segundo os autores, a obtenção dos dados para definir o índice serviu para
medir a conformidade da execução dos serviços prestados pelas unidades
delegadas pelo INMETRO e para analisá-los criticamente com objetivo de gerar
melhorias da gestão das auditorias e sugerir ações para aumentar a conformidade
na execução dos serviços. Com este trabalho, Soratto et al. (2010) identificaram as
regiões que necessitavam de maiores investimentos e outras regiões que servem
como referências ou “benchmarks”, mas advertiram que ainda existem aspectos a
serem dirimidos para que a diferença dos resultados originárias devidas aos
diversos fatores a seguir sejam eliminada como fonte de viés:
- As próprias unidades auditadas podem ser realmente distintas.
- Os processos de auditoria aplicados podem ser heterogêneos.
- Os auditores podem possuir características pessoais diferentes que os
levem a interpretar os requisitos com rigores assimétricos.
- As diferenças de competências de auditores, em especial do
conhecimento nos processos críticos e operacionais a serem auditados
podem variar.
- Podem ocorrer falhas relacionadas com atuação dos auditores como
por exemplo: análise insuficiente da documentação; desconsideração
da auditoria anterior, deficiência da comunicação; técnicas de auditoria
inadequadas e a falta de conhecimento da tecnologia auditada.
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Dias et al. (2011) fez uma revisão sistemática da literatura sobre o tema
auditoria em enfermagem envolvendo desde auditorias eminentemente técnicas da
área de saúde, passando por artigos sobre auditorias de registros técnicos e
contábeis e indo até artigos sobre a medição de aspectos subjetivos das auditorias.
O seu objetivo foi analisar a produção científica da auditoria em enfermagem
publicada em artigos nacionais entre 1998 e 2008.
O artigo estrutura-se sobre uma revisão bibliográfica sistemática relativa aos
aspectos metodológicos de auditorias e comenta que há uma relação entre a
auditoria, custos e qualidade.
Em suas considerações, Dias et al. (2011) comentam que as pesquisas têm
sido desenvolvidas principalmente por hospitais da iniciativa privada, onde as
principais distorções e não conformidades surgem nos registros.
Chan e Vasarhelyi (2011) descreveram um método de auditoria continua por
meio de uma tecnologia de automação aplicada em auditorias contábeis. O autor
observou diversas características deste tipo de auditoria, que podem ser
rapidamente descritas como: obtenção de informações em tempo real; capacidade
de trabalhar com a população completa ao invés de amostras ou na pior das
situações, a amostragem é maior que na auditoria tradicional; foco na análise dos
resultados e ao invés da obtenção das evidências. Entretanto a sua implantação
pode não ser aplicável para todos os requisitos a serem auditados. Na conclusão os
autores definem auditoria continua como uma inovação e descrevem as etapas e
processos desse tipo de auditoria.

Souza et al. (2012) analisaram fatores que afetam o processo de auditoria de
certificação do sistema de gestão da qualidade no setor aeroespacial, de modo a
indicar oportunidades de melhoria das auditorias, por meio da perspectiva dos
auditores da qualidade da cadeia aeroespacial brasileira.
O autor conduziu uma pesquisa com os auditores do setor aeroespacial, por
meio da aplicação de um questionário com 22 fatores considerados relevantes para
o sucesso de uma auditoria, sendo que para cada um são realizadas duas
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perguntas, uma com o objetivo de avaliar a importância do fator e a outra para
identificar sua aplicação. Para cada questão, utilizou-se a escala de cinco pontos.

Vale destacar que o trabalho de Souza et al. (2012) trazia um fator (Fator 6)
sobre amostragem, importante para esta dissertação:
A amostragem das informações disponíveis utilizada para coleta de
evidências. Atentar ao elemento de incerteza ao se auditar. A
amostragem apropriada está diretamente relacionada com a
confiança que pode ser atribuída às conclusões da auditoria.
(SOUZA et al., 2012, p. 35).

Souza et al. (2012) disponibilizaram em ordem crescente a média dos
resultados do nível de importância, nível de aplicação e análise das discrepâncias
(GAP) entre a importância atribuída aos fatores e como estão sendo aplicados na
prática, e analisou detalhadamente os cinco primeiros de cada um e seus resultados
foram:
Para nível de importância: conhecimento dos requisitos da norma NBR 15100:2004;
comunicação durante a auditoria; comprometimento da alta direção; seleção da
equipe de auditoria e gerenciamento de conflitos.
Para nível de aplicação: Conhecimento dos requisitos da norma NBR 15100:2004;
Fator horas-homem dos auditores; conhecimento das características específicas do
setor; atributos pessoais do auditor e apresentação das conclusões da auditoria.
Para análise das discrepâncias (GAP): seleção da equipe, comprometimento da alta
direção, melhoria do processo de auditoria, análise prévia do SGQ da organização e
comunicação durante a auditoria.
Consta no resultado da pesquisa que os entrevistados atribuem pequena
importância para Fator 6 (amostragem), que está na 15ª posição, embora seu nível
de aplicação seja intermediário (8ª posição) resultando numa discrepância (GAP) de
0,92.
Souza et al. (2012 p.40) concluiram que “é justamente onde estão os maiores
GAPS que se encontram as maiores oportunidades de melhoria no processo de
auditoria.” Para os autores um dos resultados mais importantes da pesquisa é que a
maioria dos fatores identificados com os maiores GAPS, estão entre aqueles
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considerados como “muito importante” ou “extremamente importante”. Com essa
informação pode-se priorizar aqueles fatores que devem ser trabalhados com maior
atenção para se buscar a melhoria do processo de auditoria no setor aeroespacial.
Knechel (2013) escreveu um artigo cuja intenção era questionar se é
importante fazer auditoria padronizada. O seu estudo visava prover pensamentos
sobre este questionamento mediante a interpretação de pesquisas teóricas e
empíricas existentes na área de auditoria contábil. Em seu artigo Knechel (2013)
aborda um grande número de temas que serão apresentados a seguir:
Contabilidade versus normas de auditoria: Knechel (2013) partiu das
diferenças entre normas de contabilidade, que devem instruir medições e relatórios
de resultados, e normas de auditoria que são processos para verificar resultados.
Nesse bojo, o autor argumenta que no caso das auditorias, as variações de métodos
entre auditores são desejáveis e que a remoção dessas variações não pode ser
limitante desse mesmo processo, porque essa ação impediria a inovação das
auditorias. Resume que as melhores normas são as que fornecem orientações sobre
o que “não fazer”, mas não propõem "um caminho único", ou seja, o autor é contrário
a formulação de normas prescritivas de auditoria.
Esforço versus garantia: Knechel (2013) percebeu que o nível de garantia
do resultado da auditoria, normalmente definido como o riscos residual mínimo de
não encontrar as falhas, não é o mesmo que o esforço de auditoria, que por sua vez
está relacionado ao processo ao invés do resultado. Segundo o autor, o cliente pode
observar o esforço dos auditores sem saber que nível de resultado está garantido,
ou seja, sem saber se seu risco residual de haver falhas indetectadas foi realmente
minimizado.
Algumas condições necessárias para padronização: Para Knechel (2013)
há pelo menos três condições necessárias para padronização das normas de
processos de auditoria para serem relevantes.
A primeira condição trata da impossibilidade de incluir na padronização a
garantia de resultados. Se isto fosse possível, o cliente poderia comprar o nível
desejado de garantia, ignorando o esforço a ser exercido.
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A segunda condição trata de possíveis penalidades impostas ao auditor,
que podem ser relativas a um resultado "pobre". No caso do auditor ser imputável
por distorções relevantes ou não dos resultados, o julgamento não consideraria o
esforço (que é o processo) e as normas seriam irrelevantes. Mas no caso do auditor
ser imputável por negligência, o julgamento consideraria o esforço e portanto haveria
necessidade de observar o cumprimento da norma.
A terceira condição trata da relação entre esforço e nível de garantia, que
devem ser desconhecidos para o cliente, caso contrário, os clientes poderiam
contratar menos esforço do que as normas exigem a fim de obter o nível de garantia
desejado do resultado da auditoria.
Demanda de garantia: Segundo Knechel (2013) os auditores que realizam
auditoria compatível com padrões (ou normas) empresariais são refletidos na
identidade da empresa de auditoria, mas o autor argumenta que se todos os clientes
quisessem comprar auditoria compatível com esses padrões, a demanda do
mercado estaria condicionada a esse padrão, e isto não acontece. Pensa que pode
haver clientes dispostos a pagar mais por uma percepção de segurança
potencialmente maior do que a que pode ser provida pelo nível de esforço
compatível com os padrões. O autor ainda conclui que o valor máximo que um
cliente recebe a partir da auditoria é a redução dos seus riscos e que as normas de
auditoria podem ter limitada relevância nesse sentido, já que normas tratam de
processos e clientes buscam resultados.
Knechel (2013) ainda mostra que auditorias balizadas por normas podem
se chocar com os interesses dos clientes em pelo menos três situações. Num caso
existe a auditoria “precavida”, interessada apenas em cumprir o mínimo para evitar a
sua penalização potencial. Em um segundo caso existe a auditoria majorada em
relação a demanda, que segue normas mais rigorosas do que o esforço de
conformidade (compliance) do mercado auditado pode custear. Em um terceiro caso
ocorre o contrário, ou seja, o esforço de conformidade do demandante é maior que o
esforço mínimo da auditoria.
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Assimetria de informação, esforço de auditoria e conformidade com as
normas de auditoria: Segundo Knechel (2013) o auditor normalmente determina o
esforço necessário para satisfazer os padrões profissionais e atingir os resultados e
essa condição resulta em assimetria de poder e informação, que pode, dependendo
dos padrões de conhecimento, técnicos e éticos resultar em uso estratégico indevido
da assimetria por parte do auditor. Contudo, os clientes tentam regular o
comportamento do auditor através do estabelecimento de padrões, tornando mais
complexa a auditoria, ampliando assim o potencial de assimetria de informação
entre auditor e cliente. Para evitar a assimetria de poder e informação, os
elaboradores de normas tem se tornado cada vez mais específicos e isto tem levado
ao debate que contrapõe regras e princípios. Debate este, ainda não finalizado.
Papel econômico para normas: Knechel (2013) cita dois exemplos onde o
esforço de um auditor pode exceder o nível compatível com os padrões.
Em um primeiro exemplo, o cliente pode querer um maior nível de
segurança do que está implícito padrões. Neste caso, o esforço extra do auditor é
negociado e representa valor econômico para o cliente, porque traz um maior nível
de segurança. As normas não devem ser uma barreira para tal acordo. O Segundo
exemplo, o excesso de auditoria pode surgir porque um auditor está se aproveitando
da assimetria de informação no processo de auditoria para faturar mais horas do que
são necessárias. As normas não conseguem ser uma forma eficaz de combater esta
imperfeição do mercado. Nesses casos, o cliente precisa estar informado e suspeitar
da proposta de auditoria.
Dois tipos de auditoria ou não? Segundo Knechel (2013) existem dois
mercados de auditoria no EUA. Um para empresas de capital aberto e outro para as
demais empresas. Nas empresas abertas, o auditor é obrigado a fornecer uma
posição nos relatórios e isso faz que os honorários e as inspeções também sejam
diferentes. Em comum entre as auditorias, o autor destaca que elas seguem o
mesmo processo de avaliação de risco, testes e conclusão em que se baseia o
julgamento profissional e desta forma, não existe um motivo que inerentemente
diferencie a aplicabilidade das normas de auditoria entre esses dois ramos de
empresas.
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Normas ou normalização? Para Knechel (2013) a principal vantagem das
normas é que elas fornecem uma referência contra a qual uma auditoria pode ser
avaliada e inibem ações negligentes dos auditores, por outro lado podem restringir o
comportamento estratégico de um auditor.
O autor argumenta que as normas são uma reação para os problemas de
não uniformidade nas auditorias. Assim, normas (regras) detalhadas, que podem
ser um meio de manter e avaliar a qualidade de uma auditoria tornam-se mais
comuns. No entanto, não está claro que a normalização é compatível com o
exercício de julgamento profissional e ceticismo necessário à realização de
auditorias de alta qualidade, sendo assim, essas normas muito detalhadas são um
risco.
Knechel (2013) concluiu que as normas de auditoria são mais importantes
para quando exista incentivo para que haja sub-auditoria, isto é, auditar aquém do
mínimo necessário.
Para o autor, o que as normas podem fazer é: (1) compensar a falta de
observabilidade mantendo o foco no processo de auditoria, ou seja, pode compensar
da falta de capacidade de entender os aspectos internos do processo usando
apenas as saídas de auditoria, (2) reduzir a vantagem decorrente da assimetria de
informação possuída pelo auditor; (3) contrabalançar a demanda conduzida pelos
múltiplos interessados (Stakeholders) que podem resultar numa auditoria balizada
pelo “menor denominador comum”, o que criaria um mercado baseado na auditoria
mínima, e (4) fornecer um referencial de responsabilidade legal de um auditor em
caso de uma auditoria de qualidade inferior.
Para o autor as normas não devem fazer: (1) desencorajar o uso de
julgamento por parte dos auditores, (2) limitar as demandas potenciais de serviço
decorrentes de necessidades alternativas de assertividade das auditorias, (3) impor
excesso de regras ou padronização na realização da auditoria, ou (4) ser baseadas
em uma agenda forçada de execução, inflexível.
Knechel (2013), finalmente afirma que, mesmo sujeita a algumas
restrições e limitações, as normas são importantes para manter a profissão
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relevante, sensível às necessidades das partes interessadas, e avançar a qualidade
geral do processo de auditoria.
BAUER (2014) ao ser questionado sobre quais os aspetos técnicos mais
críticos nas avaliações do SiNAT respondeu:
O desempenho das interfaces do sistema construtivo com a estrutura
da edificação, com a fundação, com os sistemas elétricos e com os
sistemas hidráulicos destaca-se como ponto crítico e é alvo de
adaptações, de melhorias e algumas vezes de nova concepção.
Também são alvos de análise minuciosa os acabamentos, como
revestimentos de piso e de paredes, impermeabilizações e o sistema
de cobertura. Sistemas construtivos tidos como inovadores muitas
vezes incorporam grande quantidade de materiais poliméricos. Por
isso, também são críticos os requisitos referente à segurança contra
incêndio – reação e resistência ao fogo – e à durabilidade – ação de
intempéries, ação de raios ultravioletas, ação do calor, entre outros.
Também são merecedores de atenção os requisitos relacionados a
desempenho térmico e desempenho acústico.(BAUER, 2014, p. 14).

O Regimento Geral do Sistema Nacional de Avaliações Técnicas de
Produtos Inovadores (Ministério das Cidades, 2007) requer auditoria inicial (auditoria
técnica) de produtos inovadores para avaliar se o Proponente tem e mantém os
controles

necessários

do

processo

de

produção

e

instalação

(ou

montagem/execução da obra) e também requer auditorias periódicas (auditorias
técnicas periódicas) quando o Proponente recebe o DATec para avaliar se a
empresa mantém os controles necessários para a qualidade do processo de
produção do seu produto.

2.3

Revisão sobre técnicas de amostragem em processos de auditoria
Este capítulo trata das necessidades e técnicas empregadas em

processos de auditoria para definir e otimizar o número de amostras necessárias à
inferência estatística.
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2.3.1 Uma revisão normativa sobre amostragem em auditorias
Neste item será feita uma avaliação das normas ABNT NBR ISO 19011;
ABNT NBR 5425 e da Diretriz SiNAT. Esta avaliação utiliza-se de alguns conceitos e
revisões que podem ser encontrados em Lapponi (2005) e Silva (2001).
Conforme a norma NBR ISO 19011 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (2012), convém que as informações coletadas sejam por meio de
amostragem apropriada.
A diretriz SiNAT quantifica amostragem, como por exemplo: conforme a
norma, lote de recebimento, todas as peças etc.
Amostragem de auditoria é definida pela norma ABNT NBR ISO
19011:2012 como sendo:
[...] o processo de selecionar menos de 100% de itens dentro do
conjunto total de dados disponíveis (população) para obter e avaliar a
evidência sobre alguma característica daquela população a fim de
formar uma conclusão com relação à população. (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012, p.46)

Como um dos objetivos da amostragem é obter informações, a definição
de Lapponi (2005, p.10), pode ser uma alternativa para classificar amostragem
apropriada, pois “[...] amostra representativa tem as mesmas características da
população de onde foi retirada”.
Conforme a norma NBR ISO 19011, a necessidade de realizar
amostragem ocorre quando:
[...] não é prático ou é oneroso examinar todas as informações
disponíveis durante uma auditoria, por exemplo, registros são muitos
numerosos ou muito dispersos geograficamente para justificar o
exame de cada item na população.(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2012, p.46)

Para Lapponi (2005) são restrições para avaliação de uma população
questões técnicas e o tempo.
No escopo SiNAT, podem ocorrer restrições para auditar a população,
como por exemplo:
 Ensaios ou análises sobre um produto inovador destrutivo;
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 Razões econômicas: alto custo;
 O tempo para realizar avaliação na população ultrapassaria o prazo
para utilizar auditoria.
Obter informações de uma amostra de uma população pode ser a melhor
opção, pois para Lapponi (2005) é mais rápida de ser aplicada, concluída, obter e
utilizar os resultados e, consequentemente, de ter custo menor.
Isso é valido, pois segundo Silva (2001), amostragem permite a obtenção
de informações a respeito de valores populacionais desconhecidos, por meio da
observação de apenas uma parte (amostra) do seu universo de estudo (população).
Considerando as restrições e as vantagens, trabalhar com amostragem é
uma alternativa aceitável.
Apesar de vantajosa, a determinação da amostragem tem os seus riscos.
A norma ABNT NBR ISO 19011:2012 explica as conseqüências do risco dessa
atividade.
O risco associado com amostragem é que as amostras podem não
ser representativas da população das quais elas são selecionadas, e
então as conclusões do auditor podem ser tendenciosas e diferentes
daquelas que seriam alcançadas se a população inteira fosse
examinada. Podem existir outros riscos dependendo da variabilidade
dentro da população a ser amostrada e do método escolhido.
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012, p.46).

Lapponi (2005, p. 10) concorda com os problemas que podem ocorrer,
mas encoraja a utilização de amostragem “Os erros possíveis de serem cometidos
na realização de uma amostragem podem ser evitados ou corrigidos aplicando
técnicas adequadas e estabelecendo resultados com estimativa de erro, por
exemplo, um intervalo de confiança”.
A norma NBR ISO 19011 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2012), apresenta método de amostragem baseada no julgamento e estatística.
Farias, et al.(2012) traz definições de amostragem, nas quais distingue
aquelas que são baseadas em evidências científicas das que não são baseadas em
ciência:
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A amostragem estatística, segundo a NBC TA 530, caracteriza-se
pela seleção de amostra com métodos científicos, utilizando a teoria
da probabilidade ou regras estatísticas, e é recomendada quando os
itens de uma população possuem características homogêneas.
Por outro lado, a amostragem não estatística ocorre quando a
amostra é determinada sem considerar seleção científica; é realizada
de acordo com a experiência, subjetividade e conhecimento do
auditor (CUNHA; BEUREN, 206; KROENKE et al., 208). (FARIAS, at
al , 2012, p. 28).

Amostragem baseada no julgamento
Amostragem baseada no julgamento, segundo a norma NBR ISO 19011
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2012), depende de conhecimento,
habilidade e experiência da equipe auditora e convém que seja considerado o
seguinte:
 experiência anterior de auditoria dentro do escopo da auditoria;
 complexidade de requisitos (incluindo requisitos legais) para atingir
os objetivos de auditoria;
 complexidade e interação dos processos da organização e dos
elementos do sistema de gestão;
 grau de mudança na tecnologia, fator humano ou sistema de
gestão;
 identificação previa, de áreas de risco críticas e de áreas para
melhoria;
 resultado de monitoramento de sistemas de gestão. (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012, p.47)

Esse método de amostragem pode ser contestado porque não é um
método científico.
Amostragem estatística
O projeto de amostragem estatística, segundo a norma NBR ISO 19011
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2012), utiliza um processo de seleção
de amostras baseado na teoria da probabilidade.
Lapponi

(2005) define

amostras

probabilísticas

e

amostras

não

probabilísticas.
Amostras probabilísticas (amostragem aleatória): todas as
componentes da população tem a mesma chance de ser
selecionadas, escolhidos.
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Amostras não probabilísticas: alguns componentes não tem
nenhuma chance de ser selecionadas, escolhidos, deverá ser
escolhido algum critério de escolha.(LAPPONI,2005, p.15)

Silva (2001), explica que se o processo da amostragem é probabilístico, a
distribuição amostral se estenderá para as estimativas aos valores populacionais.
A norma NBR ISO 19011 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2012), apresenta amostragem baseada em tributos e variáveis.
Amostragem baseada em atributo, segundo a norma NBR ISO 19011 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (2012), é usada quando existem apenas
dois possíveis resultados para cada amostra (por exemplo, certo/errado ou
aprovado/reprovado).
A seguir definição, aplicações e vantagens de inspeção por atributos, que
consta na norma ABNT NBR 5425:1985.
Inspeção por atributo consiste na verificação, para cada unidade de
produto do lote ou amostra, da presença ou ausência de uma
determinada característica qualitativa e, na contagem do número de
unidades inspecionadas que possue (ou não) a referida
característica.
Aplicações: A inspeção por atributo é mais frequentemente usada
para exames visuais de unidade de produtos, em verificações de
operações esquecidas, defeitos de mão de obra, dimensões erradas
(quando verificadas com calibres “passa, não passa”), deformações
em materiais, embalagem e para ensaios ou exames onde a
característica envolvida é verificada, para determinar somente se a
mesma está ou não de acordo com o requisito especificado.
Vantagens: a inspeção por atributos é mais simples que a inspeção
por variáveis, porque normalmente é mais rápida e requer registros
menos detalhados. Sua administração é mais fácil e o custo mais
baixo.(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1985,
p.6)

Amostragem baseada em variável segundo a norma ABNT NBR ISO
19011:2012 é usada quando o resultado da amostra ocorre em um intervalo
contínuo.
A seguir definição, aplicações e vantagens de inspeção por variáveis e
desvantagens, que consta na norma NBR ISO 5425 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (1985).
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Inspeção por variáveis é aquela na qual certas características da
unidade de produto são avaliadas com respeito a uma escala
numérica contínua e expressas como pontos precisos desta escala.
Esta inspeção registra o grau de conformidade (ou não
conformidade) da unidade de produto com os requisitos
especificados, para a característica de qualidade envolvida.
Aplicação: A inspeção por variáveis é usada quando a característica
de qualidade é determinada em termos de quantidades ou termos
mensuráveis. Exemplos deste método de inspeção incluem
características, tais como: força de tensão, dimensões, pureza
química e etc.
Vantagens: comparando-se com o método de atributos, a inspeção
por variáveis fornece muito mais informações com respeito a
conformidade (ou não conformidade) de uma característica particular
de qualidade. Por está razão os planos de inspeção por amostragem
por variáveis tem a vantagem de, normalmente, requerem tamanhos
de amostra menores para uma correta decisão de aceitar ou rejeitar
um lote.
Entretanto, dependendo do número de características da qualidade
avaliado, os custos envolvidos na inspeção podem ser tão altos a
ponto de ficarem anuladas as vantagem oferecidas pela amostragem
menor.(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
1985, p.6)

2.3.2 Revisão de artigos científicos sobre amostragem em auditoria
Pode-se iniciar esta revisão tratando especificamente dos erros mais
freqüentemente ignorados nos processos de amostragem, ou seja, os erros não
amostrais. Blumstein (1987) já tratou deste assunto em um artigo, publicado na
revista Energy. Ele conduziu uma avaliação de erros não amostrais em um processo
de estudo de consumo de energia residencial. Em seu estudo, o autor considerou
dois tipos de erros não amostrais, que denominou de erros de resposta e erros de
não-resposta, onde os primeiros são decorrentes de respostas incorretas, causadas
por falha de interpretação dos entrevistadores ou entrevistados e os segundos são
causados por ausência de resposta causada por defeito metodológico ou falta de
colaboração do entrevistado.
Em seu estudo, Blumstein (1987) comparou estimativas do consumo de
energia baseadas em entrevistas com usuários com dados reais obtidos nas
companhias elétricas. Observou que as estimativas baseadas em entrevistas
mostraram um viés de elevação nos resultados de 45% em relação ao valor real. E
que este desvio era muito superior ao erro amostral esperado.
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O autor concluiu que, embora os erros de não resposta possam ter algum
impacto sobre o tamanho da amostra e o desvio padrão esperado, os erros de
resposta são mais graves e podem afetar seriamente a confiabilidade dos resultados
dos métodos analíticos utilizados na avaliação devido a introdução de viés.
Juran (v.1, 1992) escreveu um capítulo de livro, no qual analisa as
dimensões de amostras aplicáveis a inspeções de produtos e dá algumas
orientações. No caso de pequenas amostras deve haver um alto grau de
conhecimento anterior que pode ser por meio de gráficos de controle. Na ausência
de tal conhecimento, pequenas amostras seriam absurdas, pois poderiam passar
facilmente lotes com 20% a 30% de defeitos. Grandes amostras são para os casos
quando há pouco ou nenhum conhecimento prévio do produto. O tamanho da
amostra pode ser determinado cientificamente se o nível tolerável de defeitos do
produto esteja definido. Os parâmetros de amostragem podem ser determinados
considerando o custo de detectar lotes insatisfatórios versus custo de não detectálos. O custo de detectar é fácil de determinar, mas o custo de não conseguir detectar
é difícil de quantificar.
Cunha e Beuren (2006) identificaram as técnicas de amostragem utilizadas
nas empresas de auditoria independente estabelecidas em Santa Catarina. O
método foi uma pesquisa descritiva, do tipo levantamento, de natureza quantitativa
para uma amostra de 12 empresas em uma população de 21 empresas com registro
na Comissão de Valores Mobiliários.
As pesquisas dos autores buscaram investigar o planejamento ou plano de
amostragem, tamanho da amostra, seleção da amostra, medição (ato de auditar) e
avaliação da amostra utilizada pelas empresas. Seus resultados evidenciaram que
as empresas pesquisadas não aplicavam técnicas de amostragem estatística
usando subjetividade ou julgamento e experiência do auditor. O autor acredita que
esta subutilização da estatística é devida a “escassez de material na área de
auditoria que oriente os profissionais na aplicação da estatística no seu dia-a-dia...”
(Cunha e Beuren, 2006, p. 85)
Chen, Stasny e Wolfe (2006) publicaram sobre o uso de técnicas de
amostragem por ordenamento de conjuntos (Ranked Set Sampling – RSS) em
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análise de proporções populacionais. Seu método consistiu em uma simulação
computacional de uma população de grande escala utilizando o método RSS com
alocação ótima de Neyman e ordenamento perfeito comparada à amostragem
aleatória simples.
Um dos aspectos que emerge do trabalho de Chen, Stasny e Wolfe é
apresentação do método RSS e sua aplicação às populações dicotômicas. Chen,
Stasny e Wolfe argumentam que o método RSS possui alguns aspectos vantajosos
em relação à amostragem aleatória simples por incorporar informações provenientes
de uma variável concomitante a um valor linearmente correlacionado com a
proporção que se deseja estudar, usada com a finalidade de ordenar o conjunto de
dados a ser avaliado. O emprego desta variável adicional funciona como informação
adicional que reduz a variância dos dados, ou seja, funciona em substituição à um
número maior de indivíduos amostrados
Segundo Kroenke et al. (2008), com a utilização de testes de amostragem
é possível ao auditor emitir com segurança o seu parecer de forma independente e
segura. Os autores estudaram o processo de aplicação da amostragem estatística
em testes de auditoria contábil, pelo método descritivo com abordagem qualitativa
por meio de uma revisão de diversos artigos e pela de demonstração de algumas
técnicas na forma de exemplos computacionais.
Kroenke et al. (2008) apresentaram os passos típicos para a aplicação da
amostragem na auditoria e explicaram que a população pode ser composta por
variáveis qualitativas ou quantitativas e o planejamento da amostragem pode ser
probabilística (simples, estratificada, sistemática, conglomerados e multi-etapa) ou
não probabilística (acidental, objetiva, modal, especialista, cotas, propagação
geométrica). Ainda afirmam que é aceitável que o auditor utilize-se de certo grau de
incerteza para a emissão de seu parecer, desde que isto não comprometa o seu
julgamento, contudo ressaltam que muitas vezes a amostragem fica comprometida
pelos recursos disponíveis, mas, mesmo assim, apresentam considerações sobre a
aplicação de técnicas estatísticas de amostragem (2002, apud BOYNTON,
JOHNSON e KELL, 2008, p. 9) conforme segue:
- calcular da taxa de desvios da amostra;
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- determinar o limite superior dos desvios;
- determinar a provisão para risco de amostragem;
- considerar os aspectos qualitativos de desvios;
- chegar a uma conclusão geral.
Kroenke et al. (2008) conclui que esse procedimento permite ao auditor
apresentar um resultado confiável e sem a influência da subjetividade de cada
auditor.
Farias, et al.(2012) fizeram uma pesquisa do funcionamento da auditoria e
os procedimentos de amostragem nas Instituições Federais de Ensino Superior da
região Sul do Brasil, em caráter geral do ano de 2010.
Os autores utilizaram o método de pesquisa descritiva classificada
predominantemente, como quantitativa com procedimentos de levantamento em
apenas três áreas da gestão pública (Recursos Humanos, Patrimoniais e
Suprimentos), no universo de 17 unidades (Institutos e Universidades da região de
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), selecionados no Ministério da
Educação, sendo que 10 responderam a pesquisa e 9 foram considerados devido a
inconsistência nas respostas de um deles.
Segundo Farias, et al. (2012) a utilização da amostragem considera a
relação custo/benefício, no sentido de tornar o trabalho viável e complementa essa
consideração citando o art. 14 do Decreto-Lei n. 20, de 25 de fevereiro de 1967, que
cita “o trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de
processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais
ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco” (Farias, et al., 2012, p. 28).
Considerando as três áreas pesquisadas, os autores observaram a
predominância da utilização de seleção não estatística para determinação de
amostragem. Uma das sugestões dos autores seria realizar “pesquisas para detectar
o motivo da utilização não estatística em detrimento da amostragem estatística, uma
vez que os métodos estatísticos são vislumbrados como mais confiáveis, adequados
e imparciais.” (Farias, et al., 2012, p. 38).
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Gemayel et al. (2012) publicaram um artigo em Review of Quantitative
Finance and Accounting tratando do tema de amostragem em auditorias financeiras.
Embora o sujeito das auditorias difira do assunto dessa dissertação, vale a pena
conhecer este trabalho, no qual o autor propõe um método que pode reduzir o
tamanho da amostra para um processo de auditoria.
Neste artigo, Gemayel et al. (2012) compararam duas aplicações
referentes a métodos de amostragem diferentes, um deles consiste em uma
amostragem aleatória simples (SRS) e outro é um método de amostragem por
conjuntos ordenados (RSS). Segundo o autor, o método por conjuntos ordenados
consegue obter resultados similares à amostragem simples com um número menor
de amostras.
Os autores simularam por meio de computação, a auditoria de uma
população de estoque derivados de registros financeiros de uma loja de varejo de
vestuários e incluiu três exercícios com fraudes simuladas nesta população a ser
auditada, de modo a verificar a eficiência dos métodos de auditoria na identificação
das fraudes.
Para comparar os métodos o autor simulou 5000 itens com média e
desvio padrão de 375,6 e 112,7.
Para estimar o erro padrão pelo método SRS, admitiu-se uma
amostragem de 400 itens com desvio padrão populacional conhecido calculou-se o

 
112,7 

 igual a 5,6.
erro padrão 
400 
 n
Em outra simulação, o autor agrupou 80 conjuntos de 25 amostras e
dentro de cada um desses conjuntos, os valores dos itens de inventário foram
ordenados em ordem crescente numa matriz de 5 x 5. Em cada um desses
conjuntos ordenados, foram simuladas inspeções dos itens da diagonal principal (5
itens em cada conjunto de 25) de modo que o número total de itens de inventário
inspecionados foi de 80 x 5 = 400. Para arranjar este conjunto de 400 itens
inspecionados (por simulação), foi necessário o agrupamento de 25 amostras x 80
ciclos, ou seja, 2000 itens de inventário que possuíssem uma variável concomitante
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com os itens inspecionados. O autor simulou em computador as inspeções e obteve
erro padrão variando entre 3,8 e 4,3
De acordo com os autores, ambos os métodos encontram o mesmo valor
estimado de fraudes nas auditorias, mas o método de amostragem por conjuntos
ordenados obteve menor erro padrão para o mesmo número de amostras e
recomenda este método, pois entende que é possível reduzir em mais de 40% o
tamanho de uma amostra.
Vittorino e Ono (2013) no livro Qualidade ambiental na habitação fizeram
um breve relato de algumas técnicas estatísticas aplicadas em Avaliação PósOcupação (APO) em habitações. Sua abordagem estrutura-se na revisão de
literatura e descreve alguns tipos de processo de amostragem que são:
Amostragem Aleatória Simples, onde cada unidade da população tem
igual probabilidade de pertencer à amostra, e para obter a amostra é necessário
identificar cada unidade da população, realizar um sorteio de seus integrantes e ter
acesso a unidade sorteada.
Amostragem Estratificada é o processo de formação da amostra capaz de
reduzir o erro amostral quando uma população é composta de subpopulações
(estratos) isto é quando existem características homogêneas entre as unidades
amostrais dentro de cada estrato. Para se definir estratos, considera-se pesquisas
anteriores ou relações de causa efeito. Cada elemento só pode pertencer a um
estrato e o sorteio dos itens deve ser feito em cada estrato.
Amostragem por Conglomerados: as unidades amostrais são agrupadas
em espaços definidos, sem homogeneidade interna. Dentro dos conglomerados ou
todos os seus elementos são examinados ou se executa o processo de amostragem
aleatória simples no caso de grandes conglomerados. Vittorino e Ono (2013)
compararam as amostragens por conglomerados e simples e observaram que a
amostragem por conglomerados tem menor custo por concentrar as unidades
amostrais em espaços menores diminuir deslocamentos da equipe. Contudo resulta
em intervalos de confiança maiores que os obtidos com a amostragem aleatória
simples.
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Amostragem

Acidental:

“nesse

processo

de

amostragem,

não

probabilístico, o pesquisador estabelece poucos critérios para selecionar os
membros da população.” A escolha se faz conforme o que parece ser
representativos da população. Essa técnica é usada para obter um levantamento
inicial sobre características de uma população.
Para explicar Amostragem por Quotas Vittorino e Ono (2013) expõem as
similaridades que existem com a amostragem estratificada. Nos dois processos a
população é dividida em grupos. Na amostragem estratificada, a seleção dos itens é
feita aleatoriamente entre os elementos que compõem o estrato. Na amostragem por
quotas, a seleção é feita com base no julgamento do pesquisador até que atinja a
quota. Segundo os autores Amostragem por Quotas traz uma relação “margem de
erro”/“custo” atraente, mas pode não levar a resultados satisfatórios (com vieses),
por causa da não aleatoriedade do processo de escolha dos componentes da
amostra.
Segundo Vittorino e Ono (2013), as origens de vieses que impactam o
resultado de uma pesquisa podem ocorrer no procedimento para a seleção itens e
na forma de se contatar a população e levantar as informações.
Os autores argumentam que a obtenção de uma amostra representativa é
mais importante do que o seu tamanho, pois este último determina a margem de
erro na inferência enquanto a representatividade garante a exatidão (ausência de
vieses).
Vittorino e Ono (2013) recomendam, para avaliar os resultados obtidos na
amostra, utilizar as ferramentas da estatística descritiva e verificar se há dados
“dispersos” originários de falhas no processo de amostragem ou de tratamento de
dados, a fim de corrigi-los (se possível) ou descartá-los.
Vittorino e Ono (2013) explicam que “ao se inferir para a população o
valor obtido na amostra, deve ser definido um intervalo de confiança para o
parâmetro, que é função da dispersão dos resultados obtidos e do tamanho da
amostra.”
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Os autores lembram que a estatística é uma ferramenta para análise de
dados, permitindo estabelecer relações matemáticas entre variáveis, a definir
intervalos de confiança para valores obtidos em levantamentos amostrais e
ajudando explicar a associação entre variáveis. Porém, ela não estabelece relações
de causa e efeito, sendo assim a visão dos especialistas é fundamental para explicar
os motivos técnicos (projeto ou construção) avaliados e gerar soluções.
BAUER (2014) cita um exemplo que ao investigar a causa de resultados
fora da faixa requerida, um caso foi por causa de erro de amostragem.
Há alguns anos, fizemos um estudo e avaliamos entre 15 e 20 mil
resultados de corpos de prova na Grande São Paulo. Destes, entre
1,5% e 2,5% apresentaram fck baixo, ou seja, não existem uma
epidemia, como muitos pensam. Rastreamos estas operações para
ver o que causava o problema, e em apenas um caso a falha estava
na amostragem. Nos demais, foi confirmado que o concreta
realmente não tinha qualidade. (BAUER, 2014, p. 13).

O Regimento Geral do Sistema Nacional de Avaliações Técnicas de
Produtos Inovadores (Ministério das Cidades, 2007) requer auditoria técnica de
produtos inovadores, mas não menciona se a auditoria deve ser realizada de forma
amostral. Segundo a norma NBR ISO 19011 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (2012), “convém que o uso apropriado de amostras seja aplicado, uma vez
que esta situação está intimamente relacionada com a confiança que pode ser
depositada nas conclusões da auditoria.”.

68

3 MÉTODOS DE AMOSTRAGEM E SIMULAÇÕES
Esta dissertação é uma pesquisa exploratória com o processo de
auditorias do Sistema SiNAT e torna explícita a metodologia do processo de
amostragem proposto. Foram assumidas algumas hipóteses para a condução desta
pesquisa, baseadas em normas e métodos cientificamente compatíveis com o
levantamento bibliográfico efetuado.
Para atingir as metas desta pesquisa exploratória foram conduzidas
análises do Regimento Geral do Sistema Nacional de Avaliações Técnicas de
Produtos Inovadores (Regimento SiNAT), da norma ABNT NBR ISO 19011:2012 e a
partir da confrontação sistemática destes documentos, foi proposto um método para
o processo de amostragem adaptando o Regimento SiNAT às diretrizes da norma
ABNT NBR ISO 19011:2012, norma esta que é utilizada no Brasil com a finalidade
de tornar os processos de auditoria homogêneos e válidos.
Para o método proposto foi conduzida uma etapa preliminar de validação
metodológica, de modo que foram feitas análises sobre exemplos simulados a fim
validar preliminarmente um procedimento de amostragem. Vale notar que um estudo
simulado é incapaz de avaliar corretamente variáveis como custos e prazos na
presente situação, e deste modo ainda é importante que um estudo de caso prático
seja conduzido a fim de estudar estas importantes variáveis, contudo este não é o
objetivo desta dissertação.
3.1

Análise do Regimento do Sistema SiNAT
Este trabalho inicia-se com uma análise do “Regimento Geral do Sistema

Nacional de Avaliações Técnicas de produtos inovadores”, com foco na
operacionalização do processo para a concessão do Documento de Avaliação
Técnica – DATec. Este é um documento Técnico que descreve produtos inovadores
e divulga resultados de uma avaliação técnica dos mesmos. É concedido pelo
sistema SiNAT, mediante avaliações técnicas conduzidas por Instituições Técnicas
Avaliadoras (ITAs) em conformidade com a respectiva Diretriz SiNAT.
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3.1.1 Operação do SiNAT
a)

O interessado em obter o Documento de Avaliação Técnica (DATec),
inicia o processo solicitando a avaliação do produto inovador para uma
Instituição Técnica Avaliadora (ITA) de sua escolha.

b)

A ITA faz uma análise crítica da solicitação para verificar se o produto
pode ser caracterizado como inovador no território nacional e se está em
produção seriada ou continuada.

c)

Em caso negativo para a análise crítica, informa o Proponente que seu
produto deve ser alvo de um processo de qualificação ou certificação de
conformidade.

d)

Em caso positivo para a análise crítica, a ITA consulta a Secretaria Geral
(SG-SiNAT), para saber se existe Diretriz SiNAT compatível com o
produto a ser avaliado.

e)

Se não houver Diretriz SiNAT, a ITA elabora uma minuta de Diretriz
SiNAT ou solicita ao Comitê Técnico (CT-SiNAT) a sua elaboração; este
poderá encaminhar ao Grupo Especializado (GE-SiNAT) que está
organizado por família de produtos. A minuta é analisada criticamente
pelo Comitê Técnico (CT-SiNAT), antes da aprovação pela Comissão
Nacional (CN-SiNAT).

f)

Se houver Diretriz SiNAT, a ITA analisa criticamente a documentação
técnica do produto inovador e realiza avaliação técnica do produto,
conforme os critérios de desempenho e ensaio de caracterização da
respectiva Diretriz SiNAT. Esta Diretriz é divida em seis partes, sendo
que a última delas se refere ao controle da qualidade na fabricação,
montagem e instalação, de cujo conteúdo, AMANCIO; FABRICIO; e
MITIDIERI FILHO (2012) descrevem:
[...] a sexta parte da diretriz apresenta instruções de
como fazer o controle da qualidade da fabricação e da montagem ou
instalação do produto, controle este passível de auditoria técnica
prévia à concessão do DATec e de auditorias técnicas periódicas, em
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geral a cada seis meses, após concessão do DATec.(AMANCIO;
FABRICIO;MITIDIERI FILHO, 2012, p.5)

g)

A ITA elabora o Relatório Técnico de Avaliação (RTA).

h)

Caso o produto inovador não apresente um desempenho satisfatório, o
Proponente, se desejar, implementa as ações corretivas indicadas como
necessárias e solicita uma outra avaliação à ITA.

i)

Se o desempenho do produto inovador for satisfatório, a ITA realiza
auditoria inicial da qualidade.

j)

Também são analisados pela ITA os instrumentos de orientações e
assistência técnica do Proponente da tecnologia para garantir o suporte
necessário ao mercado, aos usuários ou aos consumidores.

k)

Caso a avaliação técnica e a auditoria inicial ou os instrumentos de
orientação e assistência técnica possuam não conformidades ou
inadequações, a ITA solicita adequações.

l)

Se as adequações forem implementadas pelo Proponente, a ITA elabora
uma minuta de DATec e encaminha ao CT-SiNAT para uma análise.

m)

O CT-SiNAT poderá solicitar à ITA esclarecimentos e/ou vistas do RTA,
além de adequações para aprovação e posterior encaminhamento à CNSiNAT. O RTA somente será enviado ao CT-SiNAT pela ITA com a
autorização do Proponente, exceto quando ocorrer a troca de ITA por
iniciativa do Proponente.

n)

O CT-SiNAT decide por consenso se a minuta de DATec necessita ou
não de revisão. Se precisar de revisão, a minuta retorna à ITA para
adequação; se não ela é enviada à CN-SiNAT para apreciação e
concessão da chancela SiNAT, ou seja, concessão do DATec.

o)

No próprio DATec estarão descritas as condições para realização do
controle periódico do produto e/ou processo após a concessão da
chancela SiNAT, que tem o prazo de validade (2 anos), mas poderá ser
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revogado quando não forem atendidas as condições de concessão ou
houver alteração do produto, ou alteração de uso, sem a devida avaliação
ou ainda quando for identificado desempenho não satisfatório do produto.
3.1.2 Uma breve avaliação do Regimento SiNAT.
Pela conceituação que se pode observar no regimento SiNAT, produtos
inovadores são aqueles que ainda não possuem normas específicas prescritivas
(Ministério das Cidades, 2007, p.2) que possam ser alvo de qualificação em
Programas Setoriais da Qualidade (PSQ) ou programas de Certificação. Neste
sentido, a concessão do DATec deve se valer de avaliações de produtos e auditorias
de gestão de processos com diretrizes claras e procedimentos uniformes.
Toda a seqüência de operações que os diferentes atores executam para a
produção do DATec está focalizada sobre o processo de avaliação técnica da
qualidade do produto inovador, ou seja, no mais breve dos resumos, o DATec é um
documento que atesta que o Proponente tem condições de manter controle que
garanta desempenho satisfatório do produto inovador, que foi aprovado em ensaios
e auditorias de Instituições Técnicas Avaliadoras (ITAs).
A avaliação técnica feita pela ITA consiste de três etapas, conforme
Regimento SiNAT (Ministério das Cidades, 2007):
a)

Em uma primeira etapa, o Proponente fornece à ITA a documentação e
amostras do produto inovador. Para verificar se o mesmo está conforme a
respectiva Diretriz SiNAT, a ITA analisa as especificações técnicas do
produto, seu processo de produção, avalia os projetos e executa os
ensaios para caracterização e avaliação do desempenho, que podem
incluir

estrutura, segurança contra incêndio, segurança no uso e

operação, estanqueidade à água, desempenho térmico, desempenho
acústico, durabilidade e manutenibilidade. Esta etapa resulta na emissão
de um Relatório Técnico de Avaliação, da ITA para o Proponente.
b)

Uma segunda etapa, que só se aplica caso o produto inovador tenha sido
aprovado na primeira, consiste em avaliar se o Proponente tem e mantém
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os controles necessários para o controle da qualidade do processo de
produção e instalação (ou montagem/execução da obra) através de uma
auditoria inicial (auditoria técnica), que depois de realizada e atendidas as
exigências resulta encaminhamento de uma minuta de DATec pela ITA
para a o Comitê Técnico.
c)

Uma terceira etapa, que só se aplica quando o produto tenha sido
aprovado na segunda etapa e recebido o DATec, que consiste em
auditorias periódicas (auditorias técnicas periódicas), aproximadamente
semestrais para avaliar se a empresa mantém os controles necessários
para a qualidade do processo de produção do seu produto. Desta etapa
pode resultar a revogação do DATec, caso seja identificado desempenho
não satisfatório do produto
As auditorias são ferramentas apropriadas à avaliação de processos,

ações, atividades, sistemas de tomada de decisão, e outras características
dinâmicas do comportamento coletivo de empresas e instituições, ou seja, auditorias
são as ferramentas adequadas para avaliar o processo de produção e instalação (ou
montagem/execução da obra). Este tipo de ferramenta de avaliação atende
exatamente o caso dos controles de qualidade, ou seja, auditorias são aplicáveis na
segunda e terceira etapas. Observe-se que a ITA deve auditar as ações do
Proponente, de modo a formar juízo de valor técnico sobre as ações de controle de
qualidade e neste sentido deve empregar as auditorias como ferramentas de
trabalho.
As auditorias devem ser planejadas para serem executadas antes e
depois da concessão do DATec e serem repetidas a cada seis meses.
A norma ABNT NBR ISO 19011:2012 fornece diretrizes sobre a maneira
como se deve conduzir uma auditoria e deste modo, trata-se do guia apropriado
para a avaliação, por partes das ITAs, dos controles de qualidade em produtos
inovadores conduzidos pelos Proponentes.
Evidentemente, a norma ABNT NBR ISO 19011:2012 deve ser
integralmente aplicada neste tipo de auditoria, ainda que a análise de conveniência
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de alguns aspectos possa conduzir à exclusão da aplicabilidade de certas diretrizes.
Deve-se observar que a maioria dos procedimentos extraíveis desta norma são de
aplicação imediata e não necessitam de tratamento científico; mas, dois aspectos
são especialmente complexos e devem ser tratados com ferramentas de adequação
científica ao caso das auditorias de controle da qualidade em produtos inovadores
do sistema SiNAT, que são:
-

Técnicas de Gerenciamento de Riscos

-

Técnicas de Amostragem

Uma abordagem resumida sobre as técnicas de amostragem será
discutida no item 3.1.3, e uma discussão sobre a utilização desta técnica será
abordada no item 3.3.
Esta dissertação trata do desenvolvimento desses aspectos fundamentais
para implantação de um sistema de auditorias, aplicado às etapas auditoria inicial
(auditoria técnica). Não serão propostas quaisquer alterações ao Regimento SiNAT,
trata-se de uma confrontação de normas (Regimento SiNAT x ABNT 19011) de
modo a complementar o Regimento por meio do detalhamento contido na norma de
auditoria.
3.1.3 Breve comentário sobre Técnicas de Amostragem
Auditorias podem ser exaustivas ou amostrais. No primeiro caso, toda a
população deveria ser submetida, enquanto no segundo caso, audita-se apenas
uma parte desses elementos. Evidentemente, as auditorias exaustivas são caras e
pouco aplicadas e também não são recomendadas nesta dissertação para o
presente caso, em que os sistemas de controle da qualidade de produtos inovadores
por parte de Proponentes devam ser auditados.
As auditorias amostrais, que estão sendo tratadas nesta dissertação
podem ser subjetivas ou probabilísticas. No primeiro caso, a experiência do auditor
planeja técnicas direcionadas para obter informações sobre os processos a serem
auditados. Este tipo de auditoria pode ser bastante barato e às vezes consegue
resultados eficientes, mas depende muito da experiência do plano subjetivo de
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auditoria. Diferentes planejadores podem chegar a conclusões diferentes e a
confiabilidade desse tipo de auditoria não permite a inferência estatística. Deste
modo, propõe-se a aplicação de auditorias amostrais probabilísticas para a
consecução da avaliação do controle de qualidade de produtos inovadores dentro do
escopo do SiNAT.
Um processo de auditorias amostrais probabilísticas pode ser aplicado de
diversas maneiras, resultando em técnicas de inferência estatísticas diferentes, mas
os resultados esperados para as inferências serão similares.
3.2

Análise da norma ABNT NBR ISO 19011:2012
Depois foi realizada uma análise detalhada da norma ABNT NBR ISO

19011:2012 - “Diretrizes para auditoria de sistema de gestão”. Observa-se que a
norma prescreve diretrizes capazes de orientar auditorias de sistemas de gestão da
qualidade em processos variados, atendendo assim as exigências do regimento
SiNAT.
Esta Norma não estabelece requisitos, mas fornece diretrizes sobre a
gestão de um programa de auditoria, sobre o planejamento e a realização de uma
auditoria, bem como sobre a competência e avaliação de auditores. Neste sentido, é
aplicável a qualquer processo que se proponha a auditar a gestão da qualidade.
Como a norma é abrangente, o usuário que deve decidir se convém ou não aplicar
as diretrizes para cada caso. Auditar é um processo de avaliação contínuo que se
insere em um programa mais amplo, que pode incluir diversas atividades
preparatórias, treinamentos, contratos, e várias auditorias individuais.
3.2.1 Procedimentos dos programas de auditorias
Segundo a norma ABNT NBR ISO 19011:2012 , um programa completo
de auditoria deve conter objetivos bem estabelecidos e procedimentos formais
capazes de atender a diversas demandas de gestão, que incluem, por exemplo:
a)

Definição de papéis, responsabilidades e competência do gestor do
programa;
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b)

Abrangência do programa;

c)

Identificação e avaliação dos riscos do programa;

d)

Estabelecimento de procedimentos do programa;

e)

Gerenciamento dos resultados do programa;

f)

Gerenciamento e manutenção de registros do programa;

g)

Monitoramento do programa;

h)

Análise crítica e melhoria do programa.

3.2.2 Procedimentos de cada auditoria individual
Alem dos procedimentos demandados para a implantação de um
programa de auditorias, cada auditoria individual deve ser conduzida por
procedimentos específicos:
a)

Seleção de métodos de cada auditoria;

b)

Seleção dos membros da equipe de cada auditoria;

c)

Atribuição de responsabilidades do líder de cada auditoria;

d)

Procedimentos para atividades iniciais de cada auditoria;

e)

Procedimentos para determinar a viabilidade de cada auditoria;

f)

Procedimentos para preparar as atividades de cada auditoria;

g)

Procedimentos para conduzir as atividades de cada auditoria.

3.2.3 Breve comentário sobre Técnicas de Gerenciamento de Riscos
Para aderir ás diretrizes da norma ABNT NBR ISO 19011:2012, cada
contrato ITA / Proponente deve resultar em um programa de auditoria completo
sobre o controle da qualidade a ser efetuado antes, por ocasião da auditoria inicial e
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após a concessão do DATec, por ocasião as auditorias periódicas, que inclua um
trabalho conduzido de acordo, por exemplo, com as alíneas do item 3.2.1.
Dentre todos os procedimentos necessários a implantação de programas
de auditoria, amostragem foi recentemente incorporado à norma (revisão de 2012).
A leitura direta da norma ABNT NBR ISO 19011:2012 permite a elaboração imediata
dos procedimentos necessários à implantação do programa de auditoria, contudo o
amostragem deve ser adaptado a cada situação específica e a avaliação de riscos
deve ser feita de modo a se basear na capacidade do programa em antecipar e
prever situações de ameaça.
Embora esta dissertação não se detenha sobre este tema, recomenda-se
a adoção da norma ABNT NBR ISO 19011:2012 nos processos de avaliação do
controle de qualidade.
3.3

Métodos de amostragem
Uma investigação científica de qualquer espécie requer rigor analítico em

sua condução, de modo a permitir que as conclusões obtidas sejam válidas e
reprodutíveis. Essa investigação científica precisa avaliar o seu objeto de estudos de
maneira isenta de subjetividades. Se o mesmo trabalho (aplicação do mesmo
método de investigação) for repetido independentemente por outro grupo de
pesquisadores, é obrigatório que as conclusões sejam as mesmas dentro de nível
de confiança estabelecido. Medições, ensaios, auditorias, monitoramentos e
qualquer outra ferramenta de observação da realidade, precisa ser rigorosamente
objetiva.
De fato, a falseabilidade, ou seja, a capacidade de que um resultado
possa ser colocado a prova e possa portanto ser rejeitado ou confirmado, é uma das
bases da pesquisa científica moderna, conforme enunciada por Karl Popper e
amplamente aplicada nas escolas de ciência modernas, nas palavras de Silveira
(1996):
O método da ciência se caracteriza pela discussão crítica do
conhecimento científico e pode ser denominado método crítico de
teste dedutivo. Dada uma teoria, é possível, com auxílio de
condições específicas (ou iniciais ou de contorno) e com auxílio da
lógica dedutiva, derivar conclusões... O progresso da ciência
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depende da objetividade científica. Esta “encontra-se única e
exclusivamente na tradição crítica” (Popper, 1989a, p. 78*), na
tradição que permite questionar qualquer teoria. Entretanto a
objetividade da ciência não é uma questão individual dos cientistas;
individualmente o cientista é, via de regra, parcial, conquistado por
suas próprias idéias... A objetividade da ciência é uma questão social
dos cientistas, envolvendo a crítica recíproca, a “divisão hostilamistosa de trabalho entre cientistas, ou sua cooperação e também
sua competição” (Popper, 1978, p. 23**). O fato do cientista
individualmente ser parcial ou dogmático é até desejável. .
(SILVEIRA 1996, p. 4 e 5).

* o artigo citado por Silveira é Karl Popper Em busca de um mundo
melhor. Lisboa: Fragmentos, 1989
** o artigo citado por Silveira é Karl Popper Lógica das ciências sociais.
Brasília: Universidade de Brasília, 1978.
No universo das ciências experimentais, é fácil entender que a
falseabiliade de uma afirmação baseada em uma medição ou experimento é obtida
através da reprodutibilidade (ou negação da reprodutibilidade) deste experimento.
As auditorias são ferramentas de observação da natureza e das obras
humanas e, quando conduzidas de modo a produzir resultados cientificamente
válidos, devem ser capazes de atingir a condição de reprodutibilidade. Para tanto,
deverá incorporar procedimentos precisos, bem definidos e reprodutíveis. Desta
forma, com base na norma ABNT NBR ISO 19011:2012, convém a seguinte
seqüência de implantação nas auditorias:
a)

determinar as características da auditoria, incluindo o escopo
da auditoria (requisitos a serem auditados) e dimensões da
população;

b)

determinar o método de auditoria, a partir da análise crítica
documental, análise de recursos financeiros, materiais e
humanos disponíveis;

c)

estabelecer critérios de aceitação de conformidade, que devem
ser comuns a todos os auditores envolvidos;
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d)

determinar

as dimensões das amostras com base em

metodologias estatisticamente válidas e equações de inferência
populacional

compatíveis

com

o

método

de

auditoria

empregado;
e)

determinar

o

cronograma

de

auditoria

com

base

em

planejamento de recursos;
f)

designar trabalhos para a equipe da auditoria com base no
escopo

e

na

disponibilidade

de

recursos

humanos

especificamente selecionados e treinados para o método de
auditoria determinado (item b) e critérios estabelecidos (item c);
g)

elaborar lista de verificação de itens a serem auditados de
acordo com o escopo de auditoria, método de auditoria e
critérios de conformidade estabelecidos;

h)

determinar as unidades a serem auditadas de acordo com o
tamanho da amostra previamente calculado (item d) e por
método estatisticamente válido;

i)

conduzir as atividades de auditoria obedecendo a escopo,
método, critérios, tamanho identificação de amostra;

j)

coletar, verificar e registrar informações verbais, documentais e
factuais (evidências), conforme previsão de método e critérios
anteriormente estabelecidos;

k)

gerar

constatações

de

auditoria,

conforme

critérios

de

associação dicotômica (conforme/não conforme) previstos em
método e critérios; e
l)

preparar conclusões da auditoria com base na projeção
populacional da amostra e segundo métodos e equações
estabelecidas a priori.
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Como se vê, um trabalho de auditoria é uma das muitas formas de medir
e/ou constatar resultados de produtos ou serviços e, para que seja possível obter
conclusões cientificamente defensáveis, deve-se aplicar com rigor o “método
científico”, ou seja, o mesmo método aplicado em qualquer pesquisa que envolva a
necessidade de amostrar unidades para concluir sobre uma dada população deve
poder ser repetido por outros auditores com a obtenção de resultados semelhantes.
Amostragem é um conjunto de ferramentas necessárias para tornar
economicamente viáveis as coletas de informações sobre eventos similares ou
repetitivos. Numa situação ideal, poderíamos auditar todos os processos de uma
produção, durante todo o tempo. Isto certamente resultaria na coleta de todas as
informações necessárias à tomada de decisão sobre a qualidade dos processos
produtivos da empresa auditada. No entanto, esta coleta extensa de informação
pode estar superdimensionada e resultar em custos inviáveis.
Ao planejar e executar uma auditoria, o uso de ferramentas de
amostragem permite a redução nos custos do processo, de modo a torná-la
econômica. Claro que uma redução excessiva na quantidade de operações e no
tempo pode resultar numa coleta de informações insuficiente para uma boa tomada
de decisão. Um plano de amostragem deve ser capaz de definir um tamanho de
redução nos processos de coleta de informação, que torne a auditoria
economicamente viável, sem que haja perda significativa da qualidade da
informação. Vale ressaltar que a amostragem em 100% das operações resultará
sempre na máxima qualidade das informações, porém as técnicas de amostragem
têm como principal finalidade reduzir custos das auditorias sem que haja perda de
significado cientifico da medição efetuada.
Conforme a norma NBR ISO 19011 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (2012), convém que as informações sejam coletadas por meio de
amostragem apropriada.
A questão é: Qual é a metodologia adequada para definir uma
amostragem apropriada para auditoria do escopo SiNAT que possa gerar dados
suficientes e prover informações confiáveis?
Uma resposta para esta pergunta surge em Arango (2005).
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Alguns passos devem ser seguidos para estabelecer o número de
indivíduos a serem testados em uma população. Estes passos são:
a)

Identificar o tipo de estudo a ser realizado

b)

Selecionar a expressão correspondente a este estudo

c)

Escolher as condições ou critérios de confiança e erro

d)

Estimar as estatísticas preliminares necessárias

e)

Efetuar os cálculos

f)

Reelaborar os cálculos se os valores encontrados são
inconvenientes (efetuando o relaxamento de critérios de
confiança e erro)

g)

Determinar

as

unidades

de

habitação

pertencentes

a

população em estudo que serão auditadas
h)

Avaliar os resultados da amostragem

i)

Projetar os resultados avaliados e validados para a população
em estudo.

Para a presente dissertação, a seqüência será a seguinte:
-

identificação do tipo de estudo a ser realizado;

-

seleção das expressões matemáticas de amostragem;

-

critérios de confiança, erro e estatísticas preliminares;

-

execução dos cálculos;

-

reelaboração dos cálculos quando necessário;

-

determinação das unidades a serem auditadas;

-

avaliação dos resultados da amostragem;
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-

projeção os resultados da amostra para a população (inferência);

-

simulação de população; e

-

simulação de amostragem.

3.3.1 Identificação do tipo de estudo a ser realizado
Num nível básico da ciência, os estudos podem ser divididos inicialmente
entre os teóricos e práticos, sendo que somente o segundo caso implica na
necessidade de realizar amostragens e os estudos práticos podem ser divididos
entre os observacionais e os experimentais.
O estudo relativo a esta dissertação inclui-se entre os estudos
observacionais, ou seja, não se planeja um experimento para depois concluir.
Estudos observacionais observam a natureza de um conjunto de eventos sem
interferir na sua ocorrência.
Uma vez que se tenha definido o estudo como um caso prático
observacional, ainda resta discriminar o tipo de informação que se deseja obter no
estudo, que pode ser uma média ou uma proporção.
Há estudos que pretendem observar um conjunto de dados para
encontrar um valor médio, por exemplo: observa-se a concentração de carbonato de
cálcio em blocos de concreto e deseja-se saber qual seria o valor médio dessa
concentração que poderia ser encontrado em toda a população de blocos.
Há outros estudos que pretendem observar um conjunto de dados para
encontrar a proporção de certas categorias de achados entre os dados observados,
por exemplo: observa-se a existência de trincas em blocos de concreto e deseja-se
saber qual seria a proporção de blocos trincados que poderiam ser encontrados em
toda a população de blocos.
Repare que não há sentido em buscar um valor médio para o número de
blocos de concreto trincados, mas o importante neste caso é saber quantos blocos
trincados podem ser encontrados na população, ou seja, neste caso a esperança
estatística não se traduz na forma de média.
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No caso desta dissertação, as auditorias buscam resultados dicotômicos,
ou seja, cada item avaliado permite a resposta dicotômica (item conforme ou item
não-conforme) e deste modo, trata-se de um estudo, no qual o objetivo da
amostragem deve conduzir a proporção de não-conformidades.
Neste caso, o tipo de estudo aqui tratado fica completamente definido,
como sendo:
Estudo prático, observacional para avaliar a proporção de não
conformidades em uma auditoria dicotômica.
3.3.2 Seleção das expressões matemáticas de amostragem
Para

selecionar

a

expressão

matemática

a

ser

utilizada

no

dimensionamento do tamanho da amostra foi preciso definir se a população
estudada era finita ou infinita.
A definição da finitude da amostra, pode ser apreendida em diversos
textos regulares de estatística ou bioestatística aplicada, como por exemplo em
Berquô, Souza e Gotlieb (1981) ou Pagano e Gauvreau (2004) ou ainda Arango
(2005). Da leitura destes livros, aprende-se que essa atribuição depende tanto das
características da população como dos critérios adotados no processo de
amostragem, ou seja, há necessidade de tomada de decisão, por exemplo:
a)

Se a população for realmente infinita, como por exemplo,
bactérias com taxa de crescimento exponencial, o uso de
equações matemáticas associadas a populações infinitas é
apropriado. Em outros casos, o uso de equações matemáticas
associadas a populações finitas é mais apropriado, mas é
possível admitir a consideração do “status” infinito para
algumas populações.

b)

Se a população for muito grande (milhões de unidades
amostrais), o uso de equações matemáticas associadas a
populações infinitas é aceitável, ainda que a população não
seja propriamente infinita, pois os erros decorrentes dessa

83

consideração seriam desprezíveis em relação aos demais erros
do processo amostral.
c)

Se a população for grande o bastante para que a diferença
entre o tamanho da amostra e da população induza um erro
adicional

aceitável,

ainda

é

possível

utilizar

equações

matemáticas associadas a populações infinitas. Neste caso, o
processo de amostragem deve estar ciente que parte do erro
medido está relacionado ao método de seleção das equações
matemáticas, ao invés das características inerentes da
população. Além disso, o tamanho da amostra calculado pelas
equações matemáticas associadas a populações infinitas é
sempre maior que o tamanho da amostra calculado pelas
equações matemáticas associadas a populações finitas.
d)

Se a população for pequena, é normal que se utilizem
equações matemáticas associadas a populações finitas, mas
ainda é possível obter resultados aproximadamente corretos
por meio de equações matemáticas de populações finitas,
desde que se considere o uso de amostragem com reposição,
ou seja, o uso de reamostragem por sorteio (a mesma
habitação pode ser auditada mais de uma vez em um único
processo de auditoria). Neste tipo de caso, pode ocorrer o
aumento de outro tipo de erro, chamado “viés” ou “erro
sistemático”.

Isto

exigiria

um

tratamento

estatístico

complementar que não será abordado nesta dissertação por
fugir ao método a ser proposto.
No presente caso, a simulação a ser conduzida deveria emular uma
população de habitações a serem auditadas que é normalmente grande
(provavelmente inclusas na descrição da alínea “c” nos itens anteriores), mas não é
prudente que se considere que as populações de habitações do escopo SiNAT
sejam consideradas infinitas e, portanto, optou-se por utilizar uma expressão para o
cálculo do tamanho da amostra aplicável a um estudo prático, observacional para
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avaliar a proporção de não conformidades em uma auditoria dicotômica em uma
população finita e homogênea.
Além de saber se a população era finita ou infinita, foi preciso especificar
um valor aceitável para a diferença entre a média da amostra e a média da
população. Aceitar diferenças muito grandes entre essas médias, implica em um
baixo número de amostras, mas isso compromete a qualidade dos resultados, para
fins de extrapolação populacional.
Neste caso, a determinação do tamanho mínimo da amostra necessária
para a estimativa de uma proporção de itens não conformes empregando intervalo
de confiança com determinado nível de confiança e para uma margem de erro
absoluta em uma população finita pode ser calculada por meio de Amostragem
Aleatória Simples (normalmente referida pela sigla SRS – do inglês, Simple Random
Sampling) pela Equação 1 conforme apresentado por Arango (2005 – p.347):

Z 2  p  1  p  N
n 2
  N  1  Z 2  p  1  p 

Equação 1

Onde:
n = tamanho da amostra
Z = Abscissa da distribuição normal para um dado nível de confiança ou
fator de dispersão
p = estimativa preliminar da proporção máxima esperada de não
conformidades, em porcentagem
N = Tamanho da população

Ɛ = Erro amostral ou diferença aceitável entre a média populacional e
amostral, em porcentagem
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3.3.3 Critérios de confiança, erro e estatísticas preliminares
Para a condução da simulação foi necessário definir o nível de
confiança_(α); a estimativa preliminar da proporção máxima esperada de não
conformidades (p); o tamanho da população (N) e o erro amostral (Ɛ
Para o exercício da simulação, foram considerados três valores para cada
uma das variáveis em estudo, exceto para o tamanho da população (N), ou seja:

1

2

3

p1

p2

p3

1

2

3

O nível de confiança (), do qual decorre o fator de dispersão (Z), esta
relacionado com o risco da própria auditoria, ou seja, um baixo nível de confiança
implica em maiores riscos de aceitar ou rejeitar incorretamente uma população de
resultados com base na amostras. Se uma população é indevidamente rejeitada
devido a amostragem insuficiente, isto implica em custos desnecessários para
adequação do produto inovador. Se, por outro lado, ocorrer uma aceitação indevida
de resultados, também causada por amostragem insuficiente, haverá riscos para a
imagem do ITA e do Proponente, e este tipo de erro, pode implicar inclusive (na pior
das situações) em responsabilização civil e criminal dos diferentes stakeholders.
A estimativa preliminar da proporção máxima esperada de não
conformidades (p) pode levar em consideração as etapas do item a ser auditado
conforme descritas a seguir. Importante considerar que estudos de caso baseados
no método ora proposta deverão avaliar os aspectos de custo e prazo em cada
etapa. Para os fins desta dissertação, não há distinção teórica para aplicação do
método em qualquer uma das etapas.
-

Produtos inovadores na etapa de fabricação e produção, a
estimativa preliminar da proporção máxima esperada de não
conformidades (p) deve ser baixa, pois existe um menor número
de variáveis sujeita a não conformidades dentro do ambiente
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controlado de processo de industrial da construção civil do que
nas etapas posteriores que envolvem outras fontes de não
conformidades
-

Proporções (p) um pouco maiores podem ser aplicadas durante
a etapa de obra em execução, instalação, aplicação e
montagem, pois a probabilidade de erros humanos é maior
neste caso.
-

Na etapa de obras finalizadas, instaladas, aplicadas e montadas
os valores de (p) podem ser ainda maiores na medida que, às
não conformidades introduzidas nas duas etapas anteriores
somam-se aquelas decorrentes de envelhecimento dos produtos
e eventuais acidentes de uso.

O erro amostral (Ɛ) pode levar em consideração as mesmas etapas
anteriormente citadas, quanto maior for o rigor da auditoria (baixo valor de Ɛ) nas
duas etapas iniciais, maior será a probabilidade de identificar não conformidades
enquanto os custos desta auditoria e ação corretiva permanecerem mais baixos.
3.3.4 Execução dos cálculos
A condução dos cálculos consiste na mera aplicação da Equação 1,
mediante a definição dos seus parâmetros, conforme indicado no item 3.3.3.
3.3.5 Reelaboração dos cálculos quando necessário
Em algumas situações, o tamanho da amostra pode se mostrar inviável
do ponto de vista econômico, e nestes casos, é necessário relaxar as condições da
observação, contudo esse relaxamento resulta em uma aceitação maior para a
diferença entre a média amostral e populacional (Equação 2) e/ou em um grau de
confiança menor (Equação 3) ou seja, resulta em perda da qualidade da informação
obtida pela auditoria no que se refere a sua capacidade de inferir características
populacionais.
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Se a amostra “n” for maior que a capacidade econômica do projeto de
auditoria, é possível fixar um número viável de amostras (nviável) que são
reconhecidamente, economicamente viáveis, mas é preciso redimensionar o valor
de Ɛampliadonecessariamente será maior que a diferença entre a média amostral e
populacional originalmente proposta. Para proceder ao cálculo da nova diferença
entre média populacional e amostral, basta isolar o termo Ɛ na Equação 1,
resultando na Equação 2 ou isolar Z conforme Equação 3.

 ampliado  z 

N  nviável
p  1  p 

nviável
N 1

Equação 2



zreduzido 

N  nviável
p  1  p 

nviável
N 1

Equação 3

Ao optar-se em reduzir-se o tamanho da amostra para valores
economicamente mais satisfatórios, aumentando-se Ɛampliado, observa-se que essa
diferença varia em função da proporção de não conformidades esperadas (p) até

Diferença esperada entre a proporção amostral e
populacional

que atinja o máximo quando p = 0,5 (50%) conforme se observa no Gráfico 1.
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
0

0,5

1

proporção de não conformidades esperada (p)

Gráfico 1 - Variação Ɛ em função de p para nível confiança de 95% numa população de 804
habitações, das quais 40 são amostradas (valores numéricos meramente tomados como
exemplo)
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Ao se optar em reduzir-se o tamanho da amostra para valores
economicamente mais satisfatórios, diminuindo-se o nível de confiança (, observase que este varia em função da estimativa preliminar da proporção máxima
esperada de não conformidades (p) até que atinja o mínimo quando p = 0,5 (50%)
conforme se observa no Gráfico 2.
0,52
0,49

Nível de confiança

0,46
0,43
0,40
0,37
0,34
0,31
0,28
0,25
0

0,5

1

Proporção de não conformidades esperadas (p)

Gráfico 2 - Variação do nível de confiança em função de p para Ɛ igual a 0,03 numa
população de 804 habitações, das quais 40 são amostradas (valores numéricos meramente
tomados como exemplo)

Ao

optar-se

em

reduzir-se

o

tamanho

amostra

para

valores

economicamente mais satisfatórios, diminuindo-se o nível de confiança e
simultaneamente aumentando-se Ɛ, observa-se que estas grandezas variam em
função da estimativa preliminar da proporção máxima esperada de não
conformidades (p) mantendo as mesmas características do Gráfico 1 e do Gráfico 2,
ou seja, é preciso orientar as decisões de modo a encontrar uma condição aceitável
de nível de confiança () e erro amostral (Ɛ) para o tamanho de amostra
economicamente viável de acordo com a superfície apresentada no Gráfico 3.
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Gráfico 3 – Variação de Ɛem função do nível de confiança e de p para uma população de
804 habitações, das quais 40 são amostradas (valores numéricos meramente tomados
como exemplo)

Para fins desta dissertação, o uso de pequenas amostras foi considerado
e limitado em 40 de uma população de 804 habitações.
Para exemplificar a utilização do Gráfico 3 nele consta em destaque um
trio ordenado (= 80%, p = 21% e Ɛ = 8%). O resultado de Ɛ = 8% pode ser também
obtido pela Equação 2 utilizando =80% e p = 21%.
3.3.6

Determinação das unidades a serem auditadas
Depois de determinar o número de amostras, foi preciso discriminá-las.

Segundo Lapponi (2005), há confiança na estimativa de uma amostra, quando os
elementos da amostra forem escolhidos de forma aleatória e assegurando que todos
os elementos que formam a população tenham a mesma oportunidade ou chance de
serem escolhidos.
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Lapponi (2005) cita duas as premissas de amostra aleatória:
1. Cada unidade elementar da população tem a mesma probabilidade
de ser escolhida numa amostra de tamanho n, sendo que cada
unidade elementar será escolhida de forma independente das outras
unidades.
2. Todas as amostras extraídas possíveis de tamanho n de uma
população têm a mesma probabilidade de serem selecionadas.
Uma amostra aleatória de tamanho n retirada de uma população é
uma das muitas possíveis e igualmente prováveis combinações de n
unidades elementares que podem ser retiradas de uma população.
Portanto, qualquer amostra de tamanho n tem a mesma
probabilidade de ser selecionada. (LAPPONI, 2005, p.12).

Embora simples, a retirada aleatória de amostras é freqüentemente mal
interpretada. Pessoas costumam atribuir aleatoriedade a um processo de escolha
em que não são utilizados critérios lógicos de estratificação e segregação, mas a
perda de aleatoriedade ocorre mesmo quando surgem critérios não racionais, por
exemplo: escolher unidades onde as auditorias podem ser feitos por apresentarem
grau mais avançado de acabamento já é um critério enviesado, e os resultados
dessa amostra não representam a população de unidades ainda não acabadas.
3.3.7 Avaliação dos resultados da amostragem
Quando se conduz uma amostragem, o objetivo é sempre inferir os
resultados da amostra para a população, contudo, as estimativas iniciais (p, α e Ɛ)
podem conter imprecisões que devem ser testadas antes que os resultados da
auditoria amostral possam ser aplicados na inferência populacional.
Para avaliação dos resultados da amostragem, com os resultados obtidos
na auditoria, calculou-se a proporção encontrada de não conformidades na amostra
(), pela Equação 4.



NC R
n

Equação 4

Onde:

 = proporção encontrada de não conformidades na amostra
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NCR = número de não conformidades encontradas na amostra
n = tamanho da amostra
Um teste possível para este tipo de situação é a confrontação entre o
número de conformidades encontradas na amostra (NCR) contra resultados
calculados a partir das estimativas iniciais. Se o número de não conformidades for
incompatível com os valores esperados a partir das estimativas iniciais de
parâmetros, então a inferência populacional não deve ser conduzida de maneira
automática.
Um dos parâmetros a ser comparado com os resultados da auditora é o
número de não conformidades máximo esperado na amostra (NCMAX). Este valor
pode ser obtido pela simples multiplicação da estimativa preliminar da proporção
máxima esperada de não conformidades (p) pelo tamanho da amostra (n):

NCMAX  p  n

Equação 5

Outro parâmetro a ser comparado com os resultados da auditoria é o
número de não conformidades mínimo esperado na amostra (NCMIN). Este valor
também pode ser obtido através de uma fórmula, contudo a obtenção desta fórmula
é menos óbvia que NCMAX e será demonstrada.
Como hipóteses iniciais, pode-se postular que:
Por definição:

NCMIN  LI  N

Equação 6

Onde N é o tamanho da população e LI é o Limite Inferior de não
conformidades na população.
LI indica a menor proporção de não conformidades que pode ser inferida
a partir da proporção encontrada de não conformidades na amostra (), subtraída do
erro amostral (Ɛ) considerando-se o nível de confiança (αou seja:
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LI    

Equação 7

Para deduzir NCMIN, pode-se começar com uma pequena inversão na
Equação 4, ou seja:



NCREAL
NCR
n
n


Substituindo-se a Equação 1 nesta modificação da Equação 4, obtêm-se:

NC R
Z 2  p  1  p   N

2
2
  N  1  Z  p  1  p 


Invertendo-se:

 2  N  1  Z 2  p  1  p 
Z  p  1  p  N
2





Equação 8

NCR

Substituindo-se a Equação 7 na Equação 8, resolvendo-se a expressão:

 2  N  1

Z  p  1  p   N
2



1 LI  

N
NCR

  2  N  1
 NC R
 2
 1 
 LI  
N
 Z  p  1  p  

  2  N  1

 2
 1  NCR  LI  N    N
 Z  p  1  p  

Equação 9

Substituindo-se a Equação 6 na Equação 9:

  2  N  1

 Z 2  p  1  p   1  NCR  NCMIN  N



 NCMIN

  2  N  1

 2
 1  NCR  N
 Z  p  1  p  

Equação 10
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Para que possamos avaliar a validade do erro amostral (), o número de
conformidades encontradas na amostra (NCR) deve ser maior ou igual ao número de
não conformidades mínimo esperado na amostra (NCMIN), ou seja, o menor valor
possível para que NCR atenda o nível de confiança especificado é : NCR  NCMIN ,
sendo assim, a Equação 10, torna-se:

  2  N  1

NCMIN   2
 1  NCMIN  N
 Z  p  1  p  

  2  N  1
 
 NCMIN  2
 1  1  N
 Z  p  1  p   
N

 NCMIN 

  N  1
2

Z 2  p  1  p 
E finalmente:

 NCMIN 

Z2





N
 p1  p 
N  1

Equação 11

Uma vez obtidos os valores de NCMIN e NCMAX, podem acontecer as
seguintes situações durante a auditoria:
a)

Depois de auditadas “n” habitações, o número de conformidades
encontradas

na

amostra

(NCR)

pode

estar

dentro

dos

limites

compreendidos por NCMIN e NCMAX. Neste caso a operação de inferência
populacional pode ser executada usando-se o valor de erro amostral ()
com o nível de confiança () estabelecido durante a fase de determinação
do tamanho da amostra (n). Ainda é possível, caso seja de interesse do
processo de auditoria redimensionar o nível de confiança () para um
valor mais preciso, pois NCR é menor que NCMAX ou seja,  < p. Nesta
condição, fator de dispersão (Z) e consequentemente o nível de confiança
(α’) podem ser recalculados por meio do rearranjo da Equação 1 como:
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Z'



 1   
N n

n
N 1

Equação 12

O valor de ’ pode ser obtido a partir de simples interpolação em uma
tabela de probabilidades da distribuição normal padrão.
b)

Depois de auditadas “n” habitações, o número de conformidades
encontradas na amostra (NCR) pode ser menor que NCMIN, neste caso,
fica evidenciado que o erro amostral (Ɛ) estimado durante a fase de
determinação de “n” foi maior que aquele que seria possível nas
condições reais observadas pela auditoria e compatíveis com o nível de
confiança especificado, ou seja, usando-se o valor de Ɛ previsto na fase
de determinação do número de amostras, encontrou-se um número de
não conformidades na amostra, que por si mesmo já é superior ao limite
inferior de não conformidades na população (LI) projetado numa
inferência estatística. Neste caso, pode-se recalcular o nível de confiança
(α”) a partir de fator de dispersão (Z”) e deve-se obrigatoriamente
recalcular o erro amostral (Ɛ) e para isso, usam-se as equações abaixo:

 ''  

NCR
N

Equação 13

Onde:

Ɛ" = Erro amostral (recalculado), em porcentagem
 = Proporção encontrada de não conformidades na amostra
NCR = Número de não conformidades encontradas na amostra
N = Tamanho da população
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Z ''

 ''

 1   
n



N n
N 1

Equação 14

Onde:
Z" = Fator de dispersão (recalculado)

Ɛ" = Erro amostral (recalculado), em porcentagem
 = Proporção encontrada de não conformidades na amostra
n = Tamanho da amostra
N = Tamanho da população
A obrigatoriedade em recalcular (Ɛ") decorre da inconsistência que
surgiria no uso de um Limite Inferior de não conformidades na população (LI) inferido
ser menor que um valor já observado na amostra, ou seja, LI seria a expressão de
um valor impossível.
c)

Depois de auditadas “n” habitações, o número de conformidades
encontradas na amostra (NCR) pode ser maior que NCMAX. Neste caso,
fica evidenciado que a proporção encontrada de não conformidades na
amostra (), é maior que a estimativa preliminar da proporção máxima
esperada de não conformidades (p), utilizada como parâmetro para definir
o tamanho da amostra (n). Nessas circunstâncias, é possível adotar três
soluções, que são:
Deve-se recalcular o nível de confiança (α), utilizado a Equação 12, ciente

de que este novo valor de (α) será necessariamente inferior ao valor inicialmente
projetado durante a fase de definição do tamanho da amostra (n).
Outra solução é o recálculo do erro amostral (Ɛ') usando-se a Equação 15,
sem que haja mudança no nível de confiança.

96

 ' z 
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n



N n
N 1

Equação 15

Onde:

Ɛ' = Erro amostral (recalculado), em porcentagem
Z = Fator de dispersão

 = Proporção encontrada de não conformidades na amostra
n = Tamanho da amostra
N = Tamanho da população
A terceira solução consistiria em recalcular o tamanho da amostra e conduzir
novas auditorias complementares ou substitutivas utilizando-se o parâmetro  da
primeira auditoria, ou seja, a nova amostra deve ser calculado por:

Z 2    1     N
n'  2
  N  1  Z 2    1   

Equação 16

Onde:
n` = Tamanho da amostra (recalculado),
Z = Abscissa da distribuição normal para um dado nível de confiança ou
fator de dispersão

 = Proporção encontrada de não conformidades na amostra
N = Tamanho da população

Ɛ = Erro amostral ou diferença aceitável entre a média populacional e
amostral, em porcentagem
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3.3.8 Projetar os resultados da amostra para a população (inferência)
A inferência estatística é um processo usual em amostragem aleatória e
consiste em calcular o valor esperado na população a partir dos dados observados
na amostra.
Neste sentido, é preciso ter em mente as hipóteses baseadas na
distribuição dos resultados. No presente estudo, assumiu-se que a distribuição é
normal, visto que a Equação 1 inclui o parâmetro “Z” relativo a este tipo de
distribuição. De fato, algumas populações podem apresentar assimetria ou curtose
diferentes da distribuição normal que tornariam inferência estatística diferente da
que foi utilizada neste trabalho.
O uso da distribuição normal deve-se a sua larga aplicação em processos
de amostragem, mas a rigor, não há garantias de que todos os quesitos a serem
auditados apresentem distribuições normais de não conformidades. Evidentemente,
que o uso da distribuição normal consiste na hipótese de risco da proposição feita
nesta dissertação e sugere-se que em trabalhos futuros, para efeitos de validação
do método aqui proposto, a morfologia da distribuição de não conformidades em
variados itens auditáveis seja confrontado com a realidade.
Para os fins deste trabalho, adotou-se a mesma solução convencional
aplicada pelos autores cujas publicações foram estudadas na revisão bibliográfica
desta dissertação, ou seja, o uso da distribuição normal é amplamente aplicado para
o estudo de eventos acidentais sem tendência definida, como é o caso das não
conformidades em processos construtivos.
Sendo assim, a inferência estatística populacional foi feita por:

LI    

LS    

Equação 17

Onde:
LI = limite inferior de não conformidades na população
LS = limite superior de não conformidades na população
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3.4

Simulação de população
As populações foram simuladas por meio de geração de números

aleatórios em um programa elaborado em Visual Basic sobre uma planilha contendo
uma matriz de geração de valores aleatórios onde cada célula continha a seguinte
fórmula: “=SE(ALEATÓRIO()<#$4;1;0)”. A linha 4 continha a proporção desejada de
não conformidades. A planilha de trabalho continha 804 linhas por 9 colunas e é
apresentada no Esta planilha foi denominada “população”
Quadro 5 e as colunas B a J possuem sequencialmente a seguinte
projeção de proporções desejadas para não conformidades 0,02; 0,04; 0,06; 0,08;
0,10; 0,12; 0,14; 0,16; 0,18. Na planilha eletrônica utilizada, o valor “1”
representa a existência de não conformidade. Esta planilha foi denominada
“população”
Quadro 5 – Planilha eletrônica utilizada na geração das populações

Elaborado por Osório Thomaz

O programa em Visual Basic usado foi o seguinte.
Sub Gerar_população()
5
Calculate
If Cells(1, 1) < 0.997 Then GoTo 5 Else GoTo 10
10
If Cells(1, 2) > 1.003 Then GoTo 5 Else GoTo 15
15
If Cells(1, 2) < 0.997 Then GoTo 5 Else GoTo 20
20
Range("A10").Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
Range("L10").Select
Selection.PasteSpecial
Paste:=xlPasteAllUsingSourceTheme,
Operation:=xlNone _, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation: = xlNone,
SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False
Calculate
End Sub
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3.5

Simulação de amostragem
Para cada tamanho de amostra, um software selecionava aleatoriamente

uma linha de planilha que continha uma população específica e arquivava em um
banco de dados a condição observada (0 ou 1) em uma planilha de saída. Ao final
das “n” repetições o software registrava número total de não conformidades. Esta
opção foi repetida 10.000 vezes para cada uma das 9 populações.
A simulação de amostragem para a repetição de 10.000 gerações
aleatórias de simulações de auditorias para as populações geradas conforme
método descrito no item 3.4 foi executada pelo programa abaixo com sub-rotinas
para a execução de amostragens com nível de confiança de 80%, 95% e 99% e
tamanho de amostra igual a 40:
Sub amostragem_80()
For k = 1 To 9
X = 29
If k < 4 Then X = 78
If k > 6 Then X = 20
For j = 1 To 10000
soma = 0
Sheets("população").Activate
For i = 1 To X
soma = Cells(Int(Rnd * 814 + 11), 12 + k) + soma
Next i
Sheets("resultados da amostragem 80").Activate
Cells(j + 2, k) = soma
Next j
Next k
End Sub

Sub amostragem_95()
For k = 1 To 9
X = 65
If k < 4 Then X = 162
If k > 6 Then X = 46
For j = 1 To 10000
soma = 0
Sheets("população").Activate
For i = 1 To X
soma = Cells(Int(Rnd * 814 + 11), 12 + k) + soma
Next i
Sheets("resultados da amostragem 95").Activate
Cells(j + 2, k) = soma
Next j
Next k
For k = 1 To 9
X = 40
For j = 1 To 10000
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soma = 0
Sheets("população").Activate
For i = 1 To X
soma = Cells(Int(Rnd * 814 + 11), 12 + k) + soma
Next i
Sheets("resultados da amostragem 40").Activate
Cells(j + 2, k) = soma
Next j
Next k
End Sub
Sub amostragem_99()
For k = 1 To 9
X = 106
If k < 4 Then X = 244
If k > 6 Then X = 77
For j = 1 To 10000
soma = 0
Sheets("população").Activate
For i = 1 To X
soma = Cells(Int(Rnd * 814 + 11), 12 + k) + soma
Next i
Sheets("resultados da amostragem 99").Activate
Cells(j + 2, k) = soma
Next j
Next k
End Sub
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta revisão de artigos científicos sobre produtos inovadores para
edificações (item 2.1) não foram encontradas propostas de procedimentos para
conduzir auditorias por amostragem. Apesar desta carência, não se deve entender
que as auditorias por amostragens sejam dispensáveis para estes fins. A propósito,
a própria norma NBR ISO 19011 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2012, p.6), afirma que um dos princípios que devem guiar as auditorias é a
Abordagem baseada em evidência, ou seja a aplicação de “método racional para
alcançar conclusões de auditoria confiáveis e reprodutíveis em um processo
sistemático de auditoria”. Esta mesma norma ainda propõe que “o uso apropriado
de amostras seja aplicado, uma vez que esta situação esta intimamente relacionada
com a confiança que pode ser depositada nas conclusões da auditoria.”
Um dos grandes problemas das inovações tecnológicas na construção
civil foi identificado por Gonçalves et al. (2003) e recai sobre a baixa receptividade
às inovações tecnológicas devido a experiências negativas decorrentes do uso
destas tecnologias inovadoras e isso incorreu na desatualização tecnológica em
relação aos demais setores produtivos.
Sobre esse mesmo tema Borges et al. (2008) relata que técnicas
construtivas inovadoras foram utilizadas, mas muitas vezes com resultados
desastrosos, patologias construtivas, envelhecimento precoce e até problemas
estruturais, e ainda sugere que a não repetição desse histórico de baixa qualidade
exigiria a definição de padrões mínimos de desempenho para habitações. Também
para Nelms, Russell e Lence (2005) precisa-se prever o desempenho de longo prazo
pois não pode haver incerteza residual considerável nesse aspecto, disso
acarretariam riscos de falha devido as pressões de tempo, custos e falta de dados.
Uma outra fonte de informação importante sobre tecnologias inovadoras
que surge como citação nos trabalhos de Natume, Carvalho e Francisco (2008), é o
“TEMAGUIDE: A Guide to Technology Management and Innovation for Companies”.
Este Guia contem dezoito ferramentas de Gestão Tecnológica e Inovação incluindo
a auditoria tecnológica.
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É nesse sentido que o uso de ferramentas de gestão como o SiNAT e
suas auditorias pode previnir prejuízos decorrentes de inovações inadequadamente
avaliadas e/ou implementadas. Evidentemente que o custo das auditorias não deve
inviabilizar estas novas tecnologias, mas por outro lado a manuntenção da
abordagem baseada em evidências exige repetibilidade e reprodutibilidade dos
resultados que pode ser obtida por meio de um processo de amostragem
sistematicamente implementado.
O SiNAT é um sistema gestor das avaliações de inovações tecnológicas
em produtos da construção civil que fornece um documento chamado DATec para
os produtos inovadores com desempenho considerado satisfatório. As empresas
que se interessam em desenvolver e aplicar produtos inovadores, segundo Amancio,
Fabricio e Mitidieri Filho (2012), tem estímulo em buscar o DATec no potencial deste
documento para apresentar um resultado da confiabilidade do desempenho produto.
As auditorias amostrais, se incluídas no SiNAT, são uma alternativa para
reconhecer

os

problemas

das

inovações

tecnológicas,

que

poderão

subsequentemente ter suas causas identificadas e corrigidas. Cormican et al. (2004)
já alertava para a importância deste tipo de melhoria nos processos de inovação de
produtos ao invés da busca soluções rápidas.
Um produto inovador deve propiciar segurança ao consumidor e a toda a
cadeia produtiva. Como este tipo de produto inovador não possui uma norma técnica
de referência, a avaliação, segundo Cleto (2013) pode reduzir os riscos do detentor
da tecnologia e das outras partes interessadas (construtores, agentes financiadores
e usuários). É nesse sentido que esta dissertação propõe o uso de auditorias por
amostragem visando assim a uniformização das conclusões entre diferentes
auditores e a conseqüente redução de falhas na avaliação do desempenho dos
produtos inovadores.
Todo produto inovador requer um investimento inicial para o seu
desenvolvimento e obtenção de um determinado desempenho, mas segundo Borges
et al. (2008), o desempenho não é suficiente para que a inovação de fato aconteça,
é necessário que este investimento possa ser recuperado com competitividade,
rentabilidade ou imagem no mercado. Com a comprovação do desempenho

103

satisfatório do produto inovador é possível demonstrar aos agentes financiadores e
ao mercado consumidor a confiabilidade do mesmo e conseguir mais recursos.
Uma das vantagens de participar do SiNAT, apresentada por Cleto (2013) é a
possibilidade de contar com o apoio de instituições financeiras se o Relatório
Técnico de Avaliação (RTA), que é emitido ainda nas etapas iniciais do Sistema,
apontar desempenho satisfatório. Ainda segundo Borges et al. (2008) a proposta do
SiNAT inclui benefícios referente a otimização da aplicação dos recursos
governamentais numa visão de longo prazo.

Para fins de financiamento de

empreendimentos junto à Caixa Econômica Federal, Amancio, Fabricio e Mitidieri
Filho (2012) consideraram que os resultados das avaliações técnicas do DATec`s
são para comunicar a conformidade do produto ao uso pretendido.
Esta dissertação propõe que se incorpore ao SiNAT o uso da auditoria por
amostragem probabilística. Entende-se que a amostragem agrega valor ao processo
SiNAT e conseguintemente a tecnologia inovadora. Ainda que amostragem seja
menos custosa que avaliação de toda a população de habitações, seu custo não é
nulo e nem mesmo desprezível, contudo deve-se considerar que o custo de não
identificar falhas no produto inovador pode ser muito maior (até mesmo catastrófico)
que o valor da auditoria amostrada.
Neste item serão apresentadas as populações, a definição dos
parâmetros de amostragem e o tamanho de amostras, o recalculo dos parâmetros
de amostragem para uma amostra economicamente mais viável, a seleção dos itens
da população (amostragem), a avaliação e validação das amostras (teste de
aceitabilidade da amostra), os resultados dos cálculos para inferir o limite inferior de
não conformidades na população (LI) e limite superior de não conformidades na
população (LS) e finalmente a comparação dos resultados da população, se
totalmente auditada, com os resultados das amostras.

4.1

Apresentação das simulações de populações
Neste item serão apresentados na
Tabela 1 os resultados dos estudos simulados conforme o item 3.4 de

nove populações de 804 habitações com proporções de não conformidades variando
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de (1,99 a 17,8)%. Os valores “0” representam a inexistência de não conformidades
e o valor “1” à existência de não conformidades. No final da
Tabela 1 observa-se o total de não conformidades de cada população,

informação importante para comparação dos resultados das amostras.
Tabela 1 – Representação esquemática das populações de não conformidade em produtos
inovadores

Fonte: Elaborado pela autora

4.2

Definição dos parâmetros de amostragem e tamanhos de amostras
Para calcular o tamanho da amostra, conforme Equação 1, foi necessário

definir os parâmetros de nível de confiança (α, erro amostral (Ɛ e estimativa
preliminar da proporção máxima esperada de não conformidades (p). Os dois
primeiros parâmetros são resultados de tomadas de decisão, e enquanto o último é
uma estimativa antecipada referente a um valor desconhecido de não conformidades
na população.
Conforme já mencionado anteriormente, Camargo, Pepinelli e Camacho
(2006) são aplicáveis menores quantidades de amostras para requisitos de baixa
relevância, e número maior de amostras para requisitos relevantes. Por isso,
distinguiu-se os padrões de não conformidades detectáveis no processo de auditoria
conforme as etapas do produto inovador (etapa de fabricação e produção, etapa de
obra em execução, instalação, aplicação e montagem, e etapa de obras finalizadas
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com produto inovador instalado, aplicado e montado) e estas classificações são
relevantes para a parametrização de p e .
Para uma estimativa preliminar da proporção máxima esperada de não
conformidades (p), o critério de relevância sugerido por Camargo, Pepinelli e
Camacho (2006) foi aplicado e resultou em:
- Assumiu-se de maneira meramente propositiva para fins acadêmicos
que nos casos dos produtos inovadores na etapa de fabricação e
produção, a proporção máxima esperada de não conformidades na
amostra é p = 0,05 (ou 5%).
- Assumiu-se para os efeitos deste estudo que nos casos dos produtos
inovadores na etapa de obra em execução, instalação, aplicação e
montagem, a proporção máxima esperada de não conformidades na
amostra é p= 0,1 (ou 10%).
- Assumiu-se para os efeitos deste estudo que nos casos dos produtos
inovadores na etapa de obras finalizadas, instaladas, aplicadas e
montadas, a proporção máxima esperada de não conformidades na
amostra é p= 0,15 (ou 15%).

Da mesma maneira que para a proporção, o erro amostral (Ɛ) deve levar
em consideração etapas dos produtos inovadores a ser auditado.
- Produtos inovadores na etapa de fabricação e produção, a expectativa
de diferença aceitável deve ser baixa. Assumiu-se, de maneira
meramente propositiva para fins acadêmicos que Ɛ = 0,03 (ou 3%).
- Do mesmo modo assumiu-se para os efeitos deste estudo que nos
casos dos produtos inovadores na etapa de obra em execução,
instalação, aplicação e montagem, Ɛ = 0,07 (ou 7%).
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- Do mesmo modo assumiu-se para os efeitos deste estudo que nos
casos de produtos inovadores na etapa de obras finalizadas, instalado,
aplicado e montado, Ɛ = 0,10 (ou 10%).
Observe que a escolha de Ɛ implica em assumir que certa diferença entre
médias amostrais e populacionais são permissíveis no processo de auditoria, de fato
Kroenke et al. afirma que é aceitável que o auditor utilize-se de certo grau de
incerteza para a emissão de seu parecer, desde que isto não comprometa o seu
julgamento.
Para a simulação os valores do nível de confiança foram de 80%, 95% e
99%. O primeiro valor implica que haverá em um risco de 20% de incorreta
aceitação ou incorreta rejeição, ou seja, estatisticamente, uma em cada cinco
auditorias concluirá equivocadamente sobre a emissão ou não do DATec. O
segundo e o terceiro valores implicam em um risco de 5% e 1% respectivamente.
A Tabela 2 apresenta os parâmetros de amostragem e tamanhos de
amostras que foram calculados conforme a Equação 1.
Tabela 2 - Parâmetros de amostragem e tamanhos de amostras

Fonte: Elaborado pela autora

Onde:
α = nível de confiança
N = tamanho da população

107

p = estimativa preliminar da proporção máxima esperada de não conformidades

Ɛ = erro amostral
Z = fator de dispersão
n = tamanho da amostra
Para uma população de 804 habitações, o tamanho da amostra para itens
na etapa de fabricação e produção variou de (10 a 30)%, itens de a etapa de obra
em execução, instalação, aplicação e montagem de (3,6 a 13)% e na etapa de obras
finalizadas, instaladas, aplicadas e montadas de (2,5 a 9,5)%. No caso do SiNAT
por haver pouco conhecimento prévio do produto, segundo Juran (1992) as grandes
amostras são coerentes

4.3

Recalculo dos parâmetros de amostragem
Devido a limitações de tempo e/ou recursos, pode haver a necessidade

de determinar uma amostra menor.

Nesse caso é necessário recalcular os

parâmetros de amostragem para valores correspondentes ao tamanho de amostra,
considerado economicamente. Nesta dissertação, para fins de exercício acadêmico,
adotou-se uma amostragem de 40 unidades. A
Tabela 3 apresenta os parâmetros de amostragem recalculados para o
tamanho de amostra igual a 40 conforme a Equação 2 e a Equação 3.
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Tabela 3 – Parâmetros de amostragem para amostras de 40 habitações

Fonte: Elaborado pela autora

Ao diminuir o tamanho da amostra deve-se considerar os riscos que
podem ocorrer. Segundo Juran (1992) utilizando pequenas amostras sem um alto
grau de conhecimento anterior, poderiam passar facilmente lotes com 20 % a 30 %
de defeitos e nesta dissertação, observou-se na simulação que valores ainda
maiores que os previstos por Juran (1992) podem passar despercebidos em
condições de probabilidade não desprezível.
Observe que a limitação do número de amostras implica em riscos para
os interessados. A situação A e B expostas na
Tabela 3 representam duas alternativas de parametrização que serão
explicadas a seguir:
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a)

O processo de inferência populacional envolve o cálculo de um
limite inferior de não conformidades na população (LI), que
depende do valor de Ɛampliado, que quando é aumentado devido
a limitação do número de amostras, aumenta a probabilidade
de rejeição da população e conseqüentemente da emissão da
minuta DATEC.

b)

O aumento de Ɛ paraƐampliado mantém a mesma pressuposição
de que a estimativa preliminar da proporção máxima esperada
de não conformidades (p) é conhecida e, neste caso, um erro
nesta suposição, para menor que o real, implicaria em um valor
final de Ɛampliado, ainda maior, implicando novamente em
aumento da probabilidade de rejeição.

c)

A diminuição de fator de dispersão (Z) para Zreduzido pode
possibilitar a redução do número de amostras sem que seja
necessário aumentar o valor de Ɛ e o conseqüente risco
majorado de rejeição da população, contudo este procedimento
aumenta o risco da própria auditoria, ou seja, Z reduzido significa
diminuição do nível de confiança e por conseqüência, do risco
de inferir a população a partir da amostra de maneira incorreta,
em outras palavras, isto pode implicar em emitir incorretamente
a minuta do DATEC ou negar incorretamente este mesmo
documento.

4.4

Seleção dos itens da população (amostragem)
Segundo Kroenke et al. (2008) utilizando testes de amostragem é

possível emitir com segurança parecer de forma independente e segura. Para
Farias, et al., 2012, os métodos estatísticos de amostragem são mais confiáveis,
adequados e imparciais que métodos não estatísticos.
Esta etapa de seleção dos itens da população, realizada de forma
aleatória contribui com a independência e imparcialidade da auditoria, além de obter
amostra representativa.
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Nesta dissertação simulou-se dez mil auditorias de nove populações
estabelecidas e descritas no item 4.1 aleatoriamente, conforme item 3.5.
Observe que, na Tabela 4, Tabela 5 e Tabela 6 (α = 80%, α = 95% e α =
99%) os critérios de etapas dos produtos inovadores são aplicados em conformidade
com a expectativa de não conformidade esperada, ou seja para as três populações
de menor números de não conformidades aplicou-se o critério de produtos
inovadores na etapa de fabricação e produção, os critérios de produtos inovadores
na etapa de obra em execução, instalação, aplicação e montagem para as
populações 4, 5 e 6, e de produtos inovadores na etapa de obras finalizadas,
instaladas, aplicadas e montadas as três últimas populações. Na Tabela 7, usada
no estudo de sub-amostragem pautada na viabilidade econômica, considerou-se o
mesmo número de amostra independentemente da classificação da etapa, ou seja
foram utilizadas 40 amostras para todas as populações.

Tabela 4 - Tabela de saída com resultados de total não conformidades identificadas na
simulação de cada auditorias com nível de confiança de 80% adotando critérios conforme
Tabela 2.

Fonte: Elaborado pela autora
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Tabela 5 – Tabela de saída com resultados de total não conformidades identificadas na
simulação de cada auditorias com nível de confiança de 95% adotando critérios de conforme
Tabela 2.

Fonte: Elaborado pela autora

Tabela 6 - Tabela de saída com resultados de total não conformidades identificadas na
simulação de cada auditorias com nível de confiança de 99% adotando critérios de conforme
Tabela 2.

Fonte: Elaborado pela autora
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Tabela 7 - Tabela de saída com resultados de total não conformidades identificadas na
simulação de cada auditorias com tamanho de amostra de 40 habitações

Fonte: Elaborado pela autora

4.5

Avaliação e validação das amostras
O item 3.3.7 desta dissertação abordou um método que deve ser aplicado

para a validação de cada processo de amostragem, ou seja, quando se executa um
processo amostral é preciso assumir três parâmetros (“”, “” e “p”) e estes
parâmetros dependem tanto de características da população estudada como da
tolerância ao erro definida pelas partes envolvidas no processo de auditoria, ou seja
os valores de “” e “”, possuem implicações nos riscos de auditor e Proponente.
Segundo Knechel (2013) o auditor normalmente determina o esforço
necessário para satisfazer os padrões profissionais e atingir os resultados e essa
condição resulta em assimetria de poder e informação, que pode, dependendo dos
padrões de conhecimentos técnicos e éticos resultar em uso estratégico indevido da
assimetria por parte do auditor. Contudo, os clientes tentam regular o
comportamento do auditor através de estabelecimento de padrões, tornando mais
complexa a auditoria, ampliando assim o potencial de assimetria de informação
entre auditor e cliente.

Para evitar a assimetria de poder e informação, os
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elaboradores de normas tem se tornado cada vez mais específicos e isto tem levado
ao debate que contrapõe regras e princípios. Debate este, ainda não finalizado.
O método de amostragem aqui proposto não escapa ao problema da
assimetria de informações tratado por Knechel, mas provê um conjunto de
informações facilmente reconhecíveis (“”, “” e “p”) e cujas definições (ou ausência
de definições) apresentam riscos para auditor e Proponente.
Knechel (2013) ainda cita dois exemplos onde o esforço de um auditor
pode exceder o nível compatível com os padrões.
Em um primeiro exemplo, o cliente pode querer um maior nível de
segurança do que está implícito nos padrões. Neste caso, o esforço extra do auditor
é negociado e representa valor econômico para o cliente, porque traz um maior nível
de segurança. As normas não devem ser uma barreira para tal acordo. O Segundo
exemplo, o excesso de auditoria pode surgir porque um auditor está se aproveitando
da assimetria de informação no processo de auditoria para faturar mais horas do que
são necessárias. As normas não conseguem ser uma forma eficaz de combater esta
imperfeição do mercado. Nesses casos, o cliente precisa estar informado e suspeitar
da proposta de auditoria.
Pelo método de amostragem é possível realizar uma auditoria solicitada
pelo Proponente com maior valor econômico em função de um maior nível de
segurança e isto pode ser negociado entre as partes sem assimetria de informações.
O método científico de amostragem, ao invés de tornar inflexíveis os parâmetros da
auditoria, cria regras claras e riscos gerenciáveis entre as partes. Também é
possível o Proponente pedir explicações sobre o preço da auditoria, horas para
realizá-la e número de amostras solicitadas pelo auditor.
Antes mesmo de utilizar os resultados de uma auditoria para inferir sobre
as características da população, é preciso realizar testes que definem se os
parâmetros assumidos no cálculo do tamanho de amostra são compatíveis com as
observações que se extraiu dessa mesma amostra. Para Silva (2001) diversos
valores podem ocorrer para a média amostral. Por isso ela coloca a necessidade de
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avaliar a confiabilidade e a validade de estimativa do procedimento de amostragem
probabilística.
Neste sentido, é preciso conferir se o número de não conformidades
encontradas na amostra é compatível com as previsões feitas por ocasião do cálculo
de seu tamanho.
Se uma análise detalhada das informações decorrente da amostragem,
sob a ótica apresentada pela Equação 1, resultar em um número excessivo de não
conformidades, isto implica que o tamanho da amostra (n) foi subdimensionado e
algumas medidas podem ser adotadas para resolver este problema, seja na forma
de reamostragem ou na forma de redução das ambições de precisão do processo de
inferência, pode-se aumentar o valor do erro amostral (Ɛ) ou reduzir-se o nível de
confiança (.
Se os resultados mostrarem um número de não conformidades menor
que o esperado, isto implica, por um lado, que o tamanho da amostra (n) foi
superdimensionado, mas dependendo de quão menores forem as quantidade de
não conformidades observadas, torna-se necessário redimensionar o valor de Ɛ,
reduzindo-o para que as inferências não resultem em conclusões absurdas sobre as
características da amostra, tais como limite inferior de não conformidades na
população (LI) menores que os sabidamente existes na população ou mesmo
negativos.
Os testes de aceitação de amostragem, cuja metodologia foi apresentada
no item 3.3.7, são úteis, não apenas como ferramentas de validação do processo,
mas também como elemento de modificações nas formas de expressar inferências.
Se o número de não conformidades estiver dentro do esperado tem-se
duas opções: realizar a inferência populacional usando o valor de erro amostral (Ɛ)
com o nível de confiança ( estabelecido durante a fase de determinação do
tamanho da amostra (n) ou redimensionar o nível de confiança (para um valor
mais preciso.
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4.5.1 Análise dos resultados da simulação de amostragem
Os resultados que foram obtidos a partir da simulação de auditorias
conforme o método descrito no item 3.5 são apresentados nas Tabela 8, Tabela 9,
Tabela 10 e Tabela 11.
Tabela 8 – Resumo dos resultados da simulação de cada auditorias com nível de confiança
de 80%

Fonte: Elaborado pela autora

Tabela 9 - Resumo dos resultados da simulação de cada auditorias com nível de confiança
de 95%

Fonte: Elaborado pela autora
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Tabela 10 – Resumo dos resultados da simulação de cada auditorias com nível de
confiança de 99%

Fonte: Elaborado pela autora

Tabela 11 - Resumo dos resultados da simulação de cada auditorias com tamanho de
amostra de 40 habitações

Fonte: Elaborado pela autora
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Conforme foi observado na Tabela 8, Tabela 9, Tabela 10 e Tabela 11 o
desvio padrão em porcentagem do tamanho da amostra considerando 10.000
auditorias aumenta conforme aumenta o número de não conformidades e
evidentemente o desvio padrão diminui conforme aumenta o nível de confiança. Os
maiores desvios padrões identificados nas populações 1, 2 e 3 ocorreram nas
amostras de tamanho igual a 40 e nas populações 4 a 9, ocorreram nas amostras
com nível de confiança de 80%. Observe que os tamanhos de amostras com níveis
de confiança de 80% nas populações 4 a 9 são ainda menores que 40 amostra e
isso demonstra que quanto menor o tamanho de amostra, maior será o desvio
padrão. Os menores desvios padrão são das amostras com nível de confiança de
99% que surgem com os de maiores tamanhos de amostras.
Os Gráficos a seguir comparam os resultados obtidos pela simulação de
uma auditoria com amostragem fixa em 40 unidades habitacionais e amostragens
definidas pelo método SRS usando os parâmetros da Tabela 2.
Para avaliar os resultados, três gráficos referentes às populações 1, 5 e 9,
são agrupados em três níveis de confiança (α = 80%, α = 95% e α= 99%) e a
amostragem fixa em 40 habitações. As populações contêm não conformidades em
1,99%, 9,8% e 17,8% das habitações.
Para o Gráfico 4, um aspecto importante refere-se ao parâmetro
estimativo preliminar da proporção máxima esperada de não conformidades (p),
estimado para calcular o tamanho da amostra. Para calcular o tamanho da amostra
da população 1, utilizou-se 5%, como valor esperado de “p”. Observe que a
proporção esperada de “p” é maior que o valor realmente encontrado na população
(2,0%). Esta disparidade entre proporção esperada e simulação foi propositalmente
introduzida na população para estudar as conseqüências da superestimativa das
dimensões de “p”.
Observe-se que a curva do Gráfico 4 referente a 40 amostras apresenta
moda igual a zero, ou seja, mais de 40% das auditorias não encontraram não
conformidades nesta população que sabidamente apresenta aproximadamente 2%
de não conformidades. Quando se interpola os resultados da curva de distribuição
(ver Gráfico 5), observa-se que 75% das auditorias simuladas para n = 40 amostras,
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encontraram menos não conformidades que as que realmente estavam presentes na
população avaliada. Na prática, a associação entre a superestimativa do valor de “p”
e o número baixo de amostras resultou em um acentuado viés interpretativo que
pode levar a incorreta conclusão de que o número de não conformidades pode ser
menor do que aquele que realmente ocorre na população.
Gráfico 4 - Curvas de distribuição da fração não conformidades com nível de confiança de
80%, 95%, 99% e 40 amostras para a População 1 (1,99% de NC).
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Fonte: Elaborado pela autora
Gráfico 5 - Curvas de distribuição acumuladas da fração não conformidades com nível de
confiança de 80%, 95%, 99% e 40 amostras para População 1 (1,99% de NC).
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Fonte: Elaborado pela autora
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Quando se avalia as curvas calculadas pelo método SRS, conclui-se que
a curva de 80% de nível de confiança apresenta um pouco mais de 20% de zero não
conformidade e cerca de 70% de probabilidade de obter um resultado inferior ao
número de não conformidades existente na população, ou seja, também é
fortemente enviesada. A distribuição com nível de confiança de 95% ainda
apresenta 4% de zero não conformidades e probabilidade de 64% de encontrar
valores de não conformidades abaixo dos 2% realmente existentes na população. A
curva de 99% de confiança apresenta probabilidade praticamente nula de encontrar
zero não conformidades, mas o viés interpretativo ainda esta presente neste padrão
de amostragem, pois cerca de 63% das auditorias encontrariam um número de não
conformidades menor que o número realmente existente na população.
Soratto et al. (2010) apresentou algumas fontes de viés que se existiram
no processo de auditoria do SINAT também devem ser eliminadas ou mitigadas. Um
dos exemplos de Soratto et al. (2010) citou são que “os processos de auditoria
aplicados podem ser heterogêneos”. Se no processo de auditoria um ITA realizar
auditoria por amostragem não científica e outro ITA realizar por amostragem
científica, na mesma obra, provavelmente os resultados da auditoria serão
diferentes. Outro exemplo dos autores são as “diferenças de competências de
auditores”, e no caso de amostragem não basta o ITA definir o tamanho da amostra,
ele deve também saber avaliar se a amostra é representativa. Mais outro exemplo
citado pelos autores são as falhas relacionadas com atuação dos auditores de
análise insuficiente da documentação; desconsideração da auditoria anterior,
deficiência da comunicação que se não for realizada com zelo não auxiliará ou
prejudicará na definição dos parâmetros o tamanho da amostra.
Blumstein (1987) citou outros dois exemplos de viés, que os ITAs também
devem evitar que são os erros de resposta e erros de não-resposta.
Vittorino e Ono (2013) argumentam que a obtenção de uma amostra
representativa é mais importante do que o seu tamanho, pois este último determina
a margem de erro na inferência enquanto a representatividade garante a exatidão
(ausência de vieses).
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Nesta dissertação, não se têm a pretensão de avaliar os erros
decorrentes de todas as formas de enviesamento possíveis, contudo é relevante
comentar que o tamanho da amostra também se mostrou interferente na exatidão,
pois amostras muito pequenas aplicadas a populações com poucas não
conformidades distorcem a curva de densidade de probabilidade maximizando a
probabilidade de encontrar um número de não conformidades menor que o
realmente existente na população ou mesmo zero não conformidades (ver Gráfico
6). A depender da intensidade deste efeito, o viés das média pode não ser
perceptível, mas ainda assim, as auditorias possuirão probabilidades de obter
resultados inferiores a média populacional artificialmente majorados, resultando
assim em riscos de aceitação incorreta da população.
Observe-se também que a curva do Gráfico 6 referente a 40 amostras,
revela que 2% das auditorias não encontraram não conformidades nesta população
que sabidamente apresenta aproximadamente 9,8% de não conformidades. Quando
se interpola os resultados da curva de distribuição (ver Gráfico 7), observa-se que
65% das auditorias simuladas para n = 40 amostras, encontraram menos não
conformidades que as que realmente estavam presentes na população avaliada.
Neste caso, o valor de “p” = 10% é muito próximo da proporção de não
conformidades da simulação utilizada (9,8%) e o número baixo de amostras resultou
em um viés interpretativo, menor que o que ocorreu para a população com valor
baixo de não conformidades que pode levar a incorreta conclusão de que o número
de não conformidades pode ser menor do que aquele que realmente ocorre na
população.
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Gráfico 6 - Curvas de distribuição da fração não conformidade com nível de confiança de
80%, 95%, 99% e 40 amostras para itens graves para População 5 (9,8% de NC).
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Fonte: Elaborado pela autora
Gráfico 7 - Curvas de distribuição acumuladas da fração não conformidades com nível de
confiança de 80%, 95%, 99% e 40 amostras para a População 5 (9,8% de NC).
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Quando se avalia as curvas calculadas pelo método SRS, conclui-se que
a curva de 80% de nível de confiança apresenta 5% de zero não conformidade e
cerca de 67% de probabilidade de obter um resultado inferior ao número de não
conformidades existente na população, ou seja, também é enviesada e ainda mais
que a amostragem feita com 40 amostras. Isto não é surpreendente, pois neste
caso, a amostragem com nível de confiança de 80% resultou em apenas 29
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habitações auditadas. A distribuição com nível de confiança de 95% ainda apresenta
0% de zero não conformidades e probabilidade de 63% de encontrar valores de não
conformidades abaixo dos 9,8% realmente existentes na população. A curva de 99%
de confiança apresenta probabilidade praticamente nula de encontrar zero não
conformidades, mas o viés interpretativo ainda esta presente neste padrão de
amostragem, pois cerca de 62% das auditorias encontrariam um número de não
conformidades menor que o número realmente existente na população.
Observe-se agora na curva do Gráfico 8, referente a população 9, que
apresenta 17,8% de não conformidades, que somente a amostragem com 80% de
confiança tinha alguma probabilidade (2%) de obter zero não conformidade. Ainda
que a probabilidade de encontrar valores nulos de não conformidades nesta amostra
seja baixa (2%), trata-se de uma auditoria em uma população com um valor
excessivo de não conformidades e esta condição onde um erro é mais grave
configura-se em risco elevado para o processo de auditoria.
Gráfico 8 - Curvas de distribuição da fração não conformidades com nível de confiança de
80%, 95%, 99% e 40 amostras para itens graves para População 9 (17,8% de NC).
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Fonte: Elaborado pela autora
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Gráfico 9 - Curvas de distribuição acumuladas da fração não conformidades com nível de
confiança de 80%, 95%, 99% e 40 amostras para a População 9 (17,8% de NC).
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Fonte: Elaborado pela autora

Quando se interpola os resultados da curva de distribuição (ver Gráfico 9),
observa-se que 63% das auditorias simuladas para nível de confiança igual a 80%,
encontraram menos não conformidades que as que realmente estavam presentes na
população avaliada. Neste caso, o valor de p = 15% é subestimado em relação a
proporção de não conformidades da simulação utilizada (17,8%). E novamente,
observa-se um número de não conformidades, enviesado, com a proporção de não
conformidades variando entre 58% e 60% para os demais níveis de confiança
estudados.
4.5.2 Os riscos associados aos erros de inferência
Lembrando Camargo, Pepinelli e Camacho (2006), o risco de incorreta
aceitação consiste na possibilidade de o auditor vir a aceitar como correta uma
determinada situação em função da análise de uma amostra da população que não
representa de fato o todo, tendo assim uma aceitação de algo que não seja correto,
levando em consideração que o mesmo fato fosse analisado tomando por base a
população em sua totalidade, sua opinião seria outra e na extremidade oposta situase o risco de incorreta rejeição, que é a possibilidade de o auditor ao avaliar uma
amostra e considerá-la incorreta, quando na realidade está correta.
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Quando uma amostra é tomada, com a finalidade de inferir os resultados
para o número de não conformidades de uma auditoria, surgem riscos associados
aos erros de inferência. Podem surgir as seguintes situações:
Risco para a auditoria: Uma população pode ser aceita quando deveria ter
sido rejeitada.
Risco para o Proponente: Uma população pode ser rejeitada quando
deveria ser aceita.
A aceitação ou rejeição de uma população deve ocorrer por meio da
comparação entre os resultados da auditoria e um critério de tolerância previamente
estabelecido.
Os riscos podem afetar tanto o processo de auditoria como os interesses
do Proponente e podem ser descritos assim:
Risco ao processo de auditoria (R1): aceitação da população quando
deveria haver rejeição.
Risco aos interesses do Proponentes (R2): rejeição da população quando
deveria haver aceitação.
Para estudar os riscos do processo de auditoria serão utilizados os
resultados da simulação de amostragem. Como exemplo do método de análise, será
tomada a simulação de auditoria por amostragem da população 5, com 9,8% de não
conformidades e nível de confiança de 80% (ver Tabela 8).
O conjunto dos resultados de cada uma das dez mil auditorias simuladas
foi ordenado e renumerado. Os valores de não conformidades foram devido ao
tamanho da amostra (29 neste caso) e a numeração de ordenação foi divida por dez
mil, de modo que se produziu um gráfico onde o eixo das abscissas continha a
proporção de não conformidades medidas nas amostras () e conseqüentemente
esperadas na população e o eixo das ordenadas continha a probabilidade de
ocorrência de não conformidades.
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O eixo das ordenadas pode ser interpretado com sendo numericamente
igual ao risco de gravidade unitária associado a ocorrência de não conformidades.
Observe-se no Gráfico 10, que surge uma curva em degraus, decorrente
do baixo número de amostras, ou seja, o cálculo das proporções de não
conformidades para este caso possuía apenas valores de 0 a 12 em números
inteiros. O risco mostrado no eixo Y, pode variar dentro de cada valor de proporção
amostral de não conformidades, de modo que configuram-se duas curvas limitantes
acima e abaixo dos valores observados na simulação, ou seja, a probabilidade de
ocorrência de certa proporção de não conformidades não é unívoca e assume uma
faixa de valores possíveis, dentro da qual, uma auditoria tomada ao caso poderá
encontrar seus resultados.
Gráfico 10 – Curva de risco de ocorrência de não conformidades em auditoria simulada
sobre a população 5 (n = 29 amostras)
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Fonte: Elaborado pela autora

Traçando o histograma (Tabela 12) dos resultados dessa mesma amostragem
simulada, é possível circunscrever a curva do Gráfico 10, como se vê no Gráfico 11.
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Tabela 12 – Resultados de histograma de não conformidades em auditoria simulada sobre a
população 5 (n = 29 amostras)
Frequência
diferencial de
Não
Conformidades
na amostra

Proporção de
Não
Conformidades
na amostra

0

515

1

1605

2

Número de Não
Conformidades
na amostra

Frequência
acumulada
superior

Frequência
acumulada
inferior

0,0%

5,2%

0,0%

3,4%

21,2%

5,2%

2443

6,9%

45,6%

21,2%

3

2281

10,3%

68,4%

45,6%

4

1681

13,8%

85,3%

68,4%

5

876

17,2%

94,0%

85,3%

6

421

20,7%

98,2%

94,0%

7

136

24,1%

99,6%

98,2%

8

34

27,6%

99,9%

99,6%

9

7

31,0%

100,0%

99,9%

Fonte: Elaborado pela autora
Gráfico 11 - Curva de risco de ocorrência de não conformidades em auditoria simulada
sobre a população 5 (n = 29 amostras) circunscrita pelos histogramas acumulados sobre os
pontos superior e inferior da escala de proporção amostral de não conformidades
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Fonte: Elaborado pela autora
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No Gráfico 11, a curva vermelha é o próprio histograma acumulado das
proporções de não conformidades da simulação de 10.000 amostragens com
tamanho igual a 29 amostras localizada no gráfico contra a extremidade superior das
coordenadas de proporção amostral e a curva verde é similar, mas localizada no
gráfico contra a extremidade inferior das coordenadas de proporção amostral. Estas
curvas representam os limites inferior e superior de risco de ocorrência de não
conformidades. Neste sentido, o Gráfico 12 mostra apenas os histogramas
acumulados, que representam os resultados máximo e mínimo do risco de
ocorrência de não conformidades nas auditorias simuladas para a população 5 com
nível de confiança igual a 80%.
Gráfico 12 - Histogramas acumulados sobre os pontos superior e inferior da escala de
proporção amostral de não conformidades para auditoria simulada sobre a população 5 (n =
29 amostras)
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Fonte: Elaborado pela autora

O Gráfico 12 foi utilizado para estudar os riscos para o processo de
auditoria e para os interesses do Proponente e no Gráfico 13, estes estudos são
mostrados onde se observa que a linha tracejada vermelha, que transfere a
probabilidade (risco) de 80% das auditorias executadas na simulação para a faixa de
proporções de não conformidades correspondentes. Neste caso é possível observar
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que em diferentes auditorias encontram-se valores diversos de proporção amostral
que, por sua vez correspondem a diferentes limites superiores de inferência ().
No Gráfico 13, a linha tracejada vermelha mostra os valores superior ()S e inferior
()i. Estes valores são os limites encontrados na simulação para esta grandeza.
Para fins de exploração das consequências da existência desta faixa de
resultados possíveis no processo de auditoria adotou-se um valor representativo da
proporção tolerável de não conformidades (T) representado pela linha tracejada
marrom. A linha T foi propositalmente posicionada entre ()i. e ()S porque nesta
posição é possível utilizar o mesmo gráfico para estudar tanto a possibilidade de
aceitação da população como a rejeição da mesma, contudo, o posicionamento da
linha T em qualquer outra posição do gráfico não resultaria em diferenças sobre os
conceitos matemáticos de formulação dos riscos R1 e R2.
Gráfico 13 - Histogramas acumulados sobre os pontos superior e inferior da escala de
proporção amostral de não conformidades acrescidos das linhas de risco para auditoria
simulada sobre a população 5 (n = 29 amostras)
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Fonte: Elaborado pela autora
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O risco (R1) para o processo de auditoria de haver aceitação da
população quando deveria ocorrer a rejeição (risco do auditor) pode ser descrito
como sendo equivalente a probabilidade de ocorrer valores de proporção de não
conformidades na população superiores ao limite tolerado, quando a auditoria tenha
aceitado a população, ou seja, todas as auditorias simuladas que obtiveram seus
limite superior de não conformidades na população calculados entre T e ()S
aceitaram a população e por isso estavam submetidas ao risco R1 enquanto todas
as auditorias simuladas que obtiveram seus limite superior de não conformidades na
população calculados entre ()i e T rejeitaram as populações e portanto não estava
submetidas ao Risco R1. Desta maneira pode-se observar no Gráfico 13 que:

R1  0 quando houver rejeição

R1  100%  RT i quando houver aceitação

Equação 18

Isto significa que o risco (R1) da auditoria é determinado pela
probabilidade de haver na população uma proporção de não conformidades maior
ou igual ao limite tolerável T, mas este limite pode ser comparado com
probabilidades calculadas a partir de diferentes auditorias realizadas da mesma
maneira, mas cujos resultados variam entre R(T)i e R(T)S. Evidentemente, o risco R1
estará presente entre 100% e R(T)i e, portanto, neste caso o valor de R1 será 100%
- R(T)i. Note que os riscos entre R(T)i e R(T)S devem ser considerados como risco
do auditor e deste modo, a inexistência de risco só pode ser atribuída ao estado de
condições observáveis abaixo de R(T)i.
O risco (R2) para o processo de auditoria de haver rejeição da população
quando deveria ocorrer a aceitação (risco do auditado) pode ser descrito como
sendo equivalente a probabilidade de ocorrer valores de proporção de não
conformidades na população inferiores ao limite tolerado, quando a auditoria tenha
rejeitado a população, ou seja, todas as auditorias simuladas que obtiveram seus
limites superiores de inferência calculados entre ()i e T rejeitaram a população e
por isso estavam submetidas ao risco R2 enquanto todas as auditorias simuladas
que obtiveram seus limites superiores de inferência calculados entre T e ()S
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aceitaram as populações e portanto não estavam submetidas ao Risco R2. Desta
maneira pode-se observar no Gráfico 13 que:

R 2  0 quando houver aceitação

R 2  RT S quando houver rejeição

Equação 19

Isto significa que o risco (R2) da auditoria é determinado pela
probabilidade de haver na população uma proporção de não conformidades menor
ou igual ao limite tolerável T, mas este limite pode ser comparado com
probabilidades calculadas a partir de diferentes auditorias realizadas da mesma
maneira, mas cujos resultados variam entre R(T)i e R(T)S. O risco R2 estará
presente em todas as auditorias com resultados de proporção de não conformidades
abaixo de T cuja probabilidade de ocorrência seja inferior a R(T) S e, portanto, neste
caso o valor de R2 será o próprio valor de R(T)S.
É importante notar que a soma de R1 e R2 é maior que 100%, esta
majoração decorre da imprecisão amostral, ou seja, o risco total da auditoria
incorpora riscos adicionais decorrentes da imprecisão adotada no processo de
inferência. Esta imprecisão decorrente da amostragem pode ser observada no
Gráfico 13 como sendo a medida da espessura da faixa situada entre as curvas
verde e vermelha (17% no exemplo) no valor da tolerância.
Quando ocorre o aumento do número de amostras, observa-se um
estreitamento da faixa probabilidades de ocorrência de valores em cada auditoria,
devido ao maior número de valores possíveis para o número de não conformidades,
como se pode ver no Gráfico 14, comparável ao Gráfico 11, diferindo deste apenas
no tamanho da amostra tomada em cada auditoria simulada.
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Gráfico 14 - Curva de risco de ocorrência de não conformidades em auditoria simulada
sobre a população 5 (n = 244 amostras) circunscrita pelos histogramas acumulados sobre
os pontos superior e inferior da escala de proporção amostral de não conformidades
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Fonte: Elaborado pela autora

Uma observação imediata sobre a simulação feita com 244 amostras é o
estreitamento da faixa de probabilidades, e uma redução do viés probabilístico
medido pela posição da mediana (faixa de proporção de não conformidades para
risco de 50%) que inclui o valor real da proporção populacional de não
conformidades (9,8%) dentro de uma faixa mais estreita.
Observa-se no Gráfico 15 que os tanto o Risco (R1), como o Risco (R2)
são menores, quando comparados à amostragem com n =29, ou seja, o aumento no
tamanho da amostra reduz simultaneamente os riscos do auditor e do Proponente.
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Gráfico 15 - Histogramas acumulados sobre os pontos superior e inferior da escala de
proporção amostral de não conformidades para acrescidos das linhas de risco para
auditoria simulada sobre a população 5 (n = 244 amostras)
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Fonte: Elaborado pela autora

Camargo, Pepinelli e Camacho (2006) argumentam que “caso utilize
amostras de menores tamanhos teremos riscos de incorreta rejeição em maiores
proporções” e esta dissertação, por meio da interpretação dos gráficos elaborados
com base nos estudos de simulação de amostragem, concorda com esta afirmação
e acrescenta que também os riscos de incorreta aceitação tornam-se maiores
quando se reduz o tamanho da amostra.
4.5.3 Análise preliminar dos parâmetros
Knechel (2013) não propõem "um caminho único" para as auditorias. Para
o autor as variações de métodos entre auditores são desejáveis e que a remoção de
variações não pode limitar o processo de auditoria de tal forma que impeça a
inovação das auditorias.
A metodologia proposta nesta dissertação não é inflexível, pelo contrário
o SiNAT poderá propor parâmetros mínimos (, , p, R1 e R2) de modo que as
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amostragem tenham repetibilidade e reprodutibilidade garantidas, dentro de
realidades econômicas possíveis para a relação auditor e Proponente.
O Quadro 6 mostra um modelo dos estudos paramétrico conduzido sobre
a simulação de amostragem. Este quadro apresenta sistematicamente um conjunto
de parâmetros, cuja descrição e equações de cálculo foram apresentadas no item
3.3, que pode ser descritos assim:
a)

Entrada de dados para cálculo do tamanho de amostra, que
são: nível de confiança (α), tamanho da população (N),
estimativa preliminar da proporção máxima esperada de não
conformidades (p) e erro amostral (Ɛ).

b)

Resultados do cálculo do tamanho de amostra, que são o fator
de dispersão (Z), número de não conformidades esperadas na
população (NCN); tamanho da amostra (n); O número de não
conformidades mínimo esperado na amostra (NCMIN); o número
de não conformidades máximo esperado na amostra (NCMAX).

c)

Número de não conformidades encontradas na amostra
simulada (NCR)

d)

Resultados da inferência populacional, que são o limite inferior
de não conformidades na população (LI); a proporção
encontrada de não conformidades na amostra ; limite
superior de não conformidades na população (LS)

e)

Testes que são: Teste de : a proporção esperada será
aceitável para o nível de confiança ( estabelecido se p  
ou 1  p    e Teste de Ɛ: o erro amostral esperado será maior
que o aceitável para o nível de confiança estabelecido se

NCMIN  NC R .
f)

Alternativa A1 (n’) (esta alternativa será uma das opções a
serem aplicadas pelo auditor, quando a amostra não for
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aprovada no Teste de Refazer a amostragem usando o
tamanho de amostra n’.
g)

Alternativa A2 (’) (esta alternativa será uma das opções a
serem aplicadas pelo auditor, quando a amostra não for
aprovada no Teste de  Expressar a inferência LI e LS
alterando o nível de confiança para ’

h)

Alternativa A3 (’; LI’; LS’) (esta alternativa será uma das
opções a serem aplicadas pelo auditor, quando a amostra não
for aprovada no Teste de Expressar o resultado mantendo o
nível de confiança (),mas alterando o erro amostral para ’
calculado em função de e consequentemente ampliando os
limites de inferência para LI’ e LS’.

i)

Alternativa A4 (’’; ’’; LI’’ e LS’’) (esta alternativa será uma das
opções a serem aplicadas pelo auditor, quando a amostra não
for aprovada no Teste de  Expressar os resultados usando o
erro amostral ’’ calculado a partir de NCR e N, alterando o
nível de confiança para ’’ calculado a partir de ’’ e
consequentemente reduzindo os limites de inferência para LI e
LS.
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Quadro 6 – Modelo do quadro paramétrico usado no estudo amostral das simulações

Fonte: Elaborado pela autora

No exemplo apresentado no Quadro 7 baseado nas informações da Tabela 9
utilizou-se número de não conformidades simuladas (NCR) variando de 1 a 12.
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Quadro 7 - Avaliação e validação das amostras, valores do Limite Inferior e o Limite Superior com nível de confiança de 95% para produtos
inovadores na a etapa de obra em execução, instalação, aplicação e montagem

Fonte: Elaborado pela autora
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Confrontando os valores de  com o valor de p, é possível identificar
algumas características das auditorias com resultados que devem ser discutidos
Observou-se

que

duas

auditorias

estão

com

número

de

não

conformidades (NCR = 5 e NCR = 6) entre NCMIN e NCMAX, Para essas auditorias a
operação de inferência populacional pode ser executada com o valor de erro
amostral () com o nível de confiança estabelecido durante a fase de determinação
de “n”. Com a Equação 17 calcula-se o limite inferior de não conformidades na
população (LI) e o limite superior de não conformidades na população (LS). Para
auditoria com NCR = 5, o LI = 0,7% e o LS = 14,75% e auditoria com NCR = 6, o LI =
2,2% e o LS = 16,2%. Se for de interesse do processo de auditoria redimensionar o
nível de confiança para um valor mais preciso, recalculando Z pela Equação 12, é
possível expressar os mesmos intervalos de inferência usando ’ = 97% para NCR =
5 e ’ = 96% para NCR = 6.
Pelo método ora proposto as auditorias que tiverem NCR menor que
NCMIN ou maior que NCMAX dever ser avaliadas para verificar a possibilidade de
inferir a população. Para os casos em que NCR foram menores que NCMIN (NCR = 1;
2; 3 e 4), observou-se que os valores de LI são negativos e portanto impossíveis.
Para tornar possível a inferência da população a partir destas amostras, optou-se
pela alternativa 4 e recalculou-se o erro amostral (Ɛ”) usando a Equação 13 e
redefiniu o nível de confiança (α”) a partir de Z” usando a Equação 14. Observou-se
que, nos casos em que o número de não conformidades detectadas pelas auditorias
simuladas foram menores que NCMIN, o nível de confiança para inferir a população
foi fortemente reduzido quando NCR era de 1 e 2 não conformidades, sofreu uma
pequena redução para NCR igual a 3 e um leve aumento para NCR igual a 4.
Observou-se que o impacto da detecção de não conformidades, menores que as
esperadas durante a fase de cálculo do tamanho da amostra resulta na necessidade
de reduzir fortemente o valor do erro amostral resultando em faixas mais estreitas de
inferência populacional, mas esta redução teve um impacto severo sobre o nível de
confiança dos resultados e essa perda de confiança aumenta significativamente o
risco de falha no processo de auditoria em não identificar entre os limites de
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inferência o valor real de não conformidades na população. Observe que isto de fato
ocorre no exemplo simulado, mostrado no Quadro 7, onde as amostragens, que
encontraram 1, 2 ou 3 não conformidades foram incapazes de prever que a
população 5 continha 9,8% de NC’s.
Para os casos em que os valores de NCR (7 a 12) foram maiores que
NCMAX, observou-se que , era maior que a p. Nestes casos, o Quadro 7 apresentada
três opções de soluções, que são:
Alternativa A1: implica na realização de nova amostragem, mas isto, evidentemente
não é aplicável a um estudo por simulação, contudo nas situações práticas, a
condução novas auditorias complementares ou substitutivas pode ser necessária,
mas vale ressaltar que para a reamostragem complementar, é fundamental que
todas as condições presentes na primeira amostragem, permaneçam idênticas na
auditoria complementar. Aspectos climáticos, padrões de ocupação ou quaisquer
alterações da população de habitações que tenham se modificado resultam na
necessidade de uma auditoria substitutiva.
Alternativa A2: Os níveis de confiança (α) recalculados era sempre inferiores aos
valores inicialmente projetados durante a fase de definição do tamanho da amostra.
Esta redução no nível de confiança não se mostrou tão intensa como no caso das
situações em que a proporção de não conformidades foi superestimada, ou seja,
enquanto a perda de confiança chegou a quase 30% para um desvio de 4 não
conformidades, nas auditorias subestimadas, a perda de confiança para esse
mesmo desvio foi de 5%. Esta solução pode não ser adequada, caso SiNAT exija
que o nível de confiança projetado seja fixo. Vale a pena observar que os resultados
com 11 e 12 não conformidades, embora possam ser expressos com níveis de
confiança de 88% e 87%, não foram capazes de incluir entre os limites de inferência,
o valor real de não conformidades da população 5 (9,8% de NC). Neste caso em que
o estudo foi feito sobre uma população simulada, foi possível conhecer o valor real
populacional, mas nas auditorias reais, esta informação não estará presente e deste
modo, dependendo do nível de tolerância adotado, esta solução poderá implicar em
riscos para a auditoria e/ou para o Proponente.
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Alternativa A3: Outra solução foi recálculo do erro amostral (Ɛ'), mantendo-se o nível
de confiança. Observa-se no Quadro 7, que os Limites de inferência são ampliados
por este procedimento, mas como o nível de confiança não é alterado, as
amostragens são sempre capazes de inferir a população dentro do nível de
confiança. Observe que as amostragens que obtiveram 11 e 12 não conformidades,
e eram incapazes de incluir o valor real de NC’s da população dentro dos limites de
inferência, passaram a incluí-los após o recálculo do erro amostral. Esta solução
pode implicar em majoração da probabilidade de reprovação da população durante a
fase de inferência.
No APÊNDICE A estão os quadros contendo a análise preliminar dos
parâmetros de todas as amostras simuladas, valores do Limite Inferior e o Limite
Superior com nível de confiança de 80%, 95%, 99%, amostra de 40 habitações para
as três etapas do produtor inovador considerada nesta dissertação.
Para Camargo, Pepinelli e Camacho (2006) é difícil a emissão de
pareceres livres de riscos, pois a auditoria trabalha com amostras que podem não
refletir a realidade referente às populações auditadas, mas o método de amostragem
contida nesta dissertação pode auxiliar obtenção e avaliação das amostras (ver item
3), além de quantificar os riscos associados aos erros inferência do auditor e do
Proponente.
Para estes mesmo autores, a amostragem pode ser definida como a
seleção de determinados elementos de um grupo chamado de população, que
possam definir ou reproduzir características de uma população inteira. Essa
condição se observou nas simulações, cujos resultados encontraram entre 4 e 10
não conformidades, mas uma parte significativas das auditorias encontrou 1, 2, 3, 11
e 12 não conformidades, não foram capazes de expressar entre seus limites de
inferência o valor de 9,8% de proporção de não conformidades existentes na
população simulada.
Observe que todas as auditorias simuladas seguiram rigorosamente a
mesma metodologia e mesmo assim, algo da ordem de 20% delas não atingiu os
resultados esperados. Evidentemente, condições amostrais menos rigorosas
cometeram erro ainda maiores, como foi o caso da auditoria de 40 amostras sobre
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esta mesma população 5 que não conseguiu identificar a proporção de não
conformidades na população em aproximadamente 40% das 10.000 auditorias
simuladas.
No artigo de Souza et al. (2012) amostragem tem a sua relevância no
setor aeroespacial por causa da importância e aplicabilidade que também pode ser
comprovada no SiNAT, pois aprovação ou não de um DATec, baseada em
amostragem

com

resultados

registrados

tem

credibilidade

para

refutar

questionamentos.
Knechel (2013) percebeu que o nível de garantia do resultado da
auditoria, normalmente definido como o risco residual mínimo de não encontrar as
falhas, não é o mesmo que o esforço de auditoria, que por sua vez está relacionado
ao processo ao invés do resultado. Nesta dissertação, um método que implica no
dimensionamento do esforço de auditoria foi proposto e alguns de seus resultados,
testados mediante a aplicação de um conjunto simulado de auditorias.
Estas simulações são incapazes de confrontar ou corroborar as
afirmações de Knechel, mas de maneira geral, a impressão decorrente deste estudo
é que o esforço, na forma de maiores tamanho de amostras, é proporcional a
qualidade dos resultados, negando, pelo menos parcialmente as afirmações de
Knechel. Há que se considerar que este autor tratava de auditorias contábeis de alto
grau de complexidade, na procura de fraudes. Neste sentido, as ferramentas de
investigação e os modelos baseados em relações de causa e efeito superam a
importância da reprodutibilidade nas auditorias. Auditores inteligentes e experientes
são imprescindíveis nos processo de auditoria contábil relativa a fraudes, ou seja,
encontrar as fraudes pode ser muito difícil e cada caso é único, de modo que a
reprodutibilidade é desnecessária.
Ainda para Knechel (2013) há uma impossibilidade de incluir na
padronização a garantia de resultados. Se isto fosse possível, o cliente poderia
comprar o nível desejado de garantia, ignorando o esforço a ser exercido, mas se
isto é verdade para auditorias investigativas, as auditorias de avaliação de produtos
e serviços pode, pelo método proposto nesta dissertação, incluir uma padronização
mínima de garantia de resultados, ou seja, um nível de confiança e um erro padrão
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amostral do serviço de auditoria podem ser utilizados como ferramentas que definem
a reprodutibilidade das auditorias e a fidelidade dos resultados à realidade
populacional investigada. Estes parâmetros de garantia de resultados podem ser
fixados ou padronizados pelo SINAT e/ou negociados com o Proponente na fase de
estabelecimento dos contratos de auditoria, sabendo que quanto maior o nível de
confiança e menor o erro amostral, maior será o esforço (n) da auditoria.
Segundo o mesmo autor, o valor máximo que um cliente recebe a partir
da auditoria é a redução dos seus riscos e que as normas de auditoria podem ter
limitada relevância nesse sentido, já que normas tratam de processos e clientes
buscam resultados.
Ainda que seja verdadeira a observação de Knechel, o foco na
sistematização de processos de auditoria relativos à amostragem estabelece uma
relação de causa e efeito entre os processos e os resultados, ou seja, quando se
aplicam os métodos de amostragem, as auditorias resultam em probabilidades
conhecidas de identificação de não conformidades e consequentemente na
identificação dos riscos de auditor e Proponente.
Vittorino e Ono (2013) explicam que “ao se inferir para a população o
valor obtido na amostra, deve ser definido um intervalo de confiança para o
parâmetro, que é função da dispersão dos resultados obtidos e do tamanho da
amostra.”
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5 CONCLUSÕES E CONTINUIDADE DAS PESQUISAS
5.1

Conclusões
De acordo com os estudos de simulação conduzidos, a metodologia de

amostragem proposta nesta dissertação, descrita no item 3 e cujo procedimento é
apresentado no Apêndice B, mostrou-se adequada como base teórica para a
realização de um estudo de caso cuja a finalidade seja validar do ponto de vista
prática e econômico o método de amostragem ora proposto, de modo que os
resultados sejam cientificamente confiáveis com parâmetros de riscos e confiança
conhecida, em concordância com a norma NBR ISO 19011.
A simulação demonstrou que tanto os riscos de aceitação como os de
rejeição incorreta da população podem ser majorados por pequenos tamanhos de
amostra, que derivam de baixo nível de confiança e/ou alto erro amostral.
A simulação demonstrou que o uso de pequenas amostras em situações
onde exista um baixo número de não conformidades na população induz maiores
erros que maximizam o risco do auditor de aceitar populações que deveriam ser
rejeitadas.
Os testes de aceitação de amostragem, cuja metodologia foi apresentada
no item 3.3.7, são úteis, não apenas como ferramentas de validação do processo,
mas também como elemento de modificações nas formas de expressar inferências e
identificar riscos entre as partes envolvidas.
As simulações demonstraram que o procedimento de amostragem
proposto apresenta características cientificamente plausíveis de aplicação prática,
que tão logo tenham sido avaliados em estudos de caso podem ser tornar úteis tanto
para o aprimoramento da reprodutibilidade dos resultados e diminuição do viés
induzido por pequenos tamanhos de amostra em populações de baixo número de
não conformidades como para a melhoria do padrão de conhecimento sobre a
confiança dos resultados e dos riscos para auditor e Proponente associados ao
tamanho da amostra adotada.

143

Nas simulações conduzidas foi possível observar que as amostras
conseguem incluir em sua faixa de inferência o número de não conformidades da
população, mas diferenças existentes entre os resultados da amostragem e as
expectativas de valores usadas no cálculo do tamanho da amostra podem gerar
risco significativo de que o valor real da população não se inclua na faixa de
inferência.
O método de amostragem proposto tem a vantagem de permitir
rastreabilidade do processo de amostragem da auditoria, pois torna possível verificar
como se definiu o tamanho de amostra, como foram selecionadas as unidades
auditadas, o teste das estimativas iniciais (p, α e Ɛ), os cálculos dos valores do limite
inferior de não conformidades na população e limite superior de não conformidades
na população.

5.2

Recomendações de continuidade das pesquisas
Proceder estudo de caso para validação do método de amostragem ora

proposto antes de efetiva implantação em auditorias do SiNAT. Para validação do
método descrito no item 3, pode-se utilizar como referência o “Procedimento de
amostragem em auditorias do SINAT” que está Apêndice B.
Durante o estudo de caso para a validação deste método as diferentes
etapas do processo de concessão do DATec devem ser consideradas como
variáveis deste estudo

de modo que seja possível reconhecer as diferentes

características de aplicabilidade (custos e prazos) para cada uma das etapas da
auditoria.
Estudar a adoção de Limites de Tolerância para não conformidades na
população de modo a viabilizar o uso de métodos de amostragem.
Estudar a relação custo/benefício de aplicar auditoria por amostragem
segundo o método ora proposto em comparação com o custo dos riscos
relacionados à aceitação ou rejeição indevida das populações auditadas e das
possibilidades de economia de recursos, ou seja avaliar o impacto econômico
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decorrente da aplicação do método sobre o impacto econômico decorrente da
melhoria nas características de desempenho e segurança dos resultados da
auditoria.
Estudar a possibilidade de avaliar outras metodologias de amostragem,
como por exemplo a identificação de variáveis concomitantes às proporções de não
conformidades nas populações de habitações que utilizem produtos inovadores no
escopo SiNAT de modo a possibilitar o uso de técnicas de amostragem por
ordenamento de conjuntos (Ranked Set Sampling – RSS). Nesta dissertação não
foram encontradas variáveis concomitantes às proporções dicotômicas de não
conformidades capazes de permitir o ordenamento do conjunto de dados a ser
avaliado.
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APÊNDICE A
Avaliação das amostras simuladas, valores do Limite Inferior e o Limite Superior com nível de confiança
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Quadro 8 - Avaliação das amostras simuladas, valores do Limite Inferior e o Limite Superior com nível de confiança de 80% para produtos
inovadores na etapa de fabricação e produção

Fonte: Elaborado pela autora
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Quadro 9 - Avaliação das amostras simuladas, valores do Limite Inferior e o Limite Superior com nível de confiança de 80% para
produtos inovadores na etapa de obra em execução, instalação, aplicação e montagem

Fonte: Elaborado pela autora
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Quadro 10 - Avaliação das amostras simuladas, valores do Limite Inferior e o Limite Superior com nível de confiança de 80% para
produtos inovadores na etapa de obras finalizadas, instaladas, aplicadas, montadas

Fonte: Elaborado pela autora
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Quadro 11 - Avaliação das amostras simuladas, valores do Limite Inferior e o Limite Superior com nível de confiança de 95% para produtos
inovadores na etapa de fabricação e produção

Fonte: Elaborado pela autora

154

Quadro 12 - Avaliação das amostras simuladas, valores do Limite Inferior e o Limite Superior com nível de confiança de 95% para produtos
inovadores na etapa de obras finalizadas, instaladas, aplicadas, montadas

Fonte: Elaborado pela autora
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Quadro 13 - Avaliação das amostras simuladas, valores do Limite Inferior e o Limite Superior com nível de confiança de 99% para produtos
inovadores na etapa de fabricação e produção

Fonte: Elaborado pela autora
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Quadro 14 - Avaliação das amostras simuladas, valores do Limite Inferior e o Limite Superior com nível de confiança de 99% para produtos
inovadores na etapa de obra em execução, instalação, aplicação e montagem

Fonte: Elaborado pela autora
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Quadro 15 - Avaliação das amostras simuladas, valores do Limite Inferior e o Limite Superior com nível de confiança de 99% para produtos
inovadores na etapa de obras finalizadas, instaladas, aplicadas, montadas

Fonte: Elaborado pela autora
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Quadro 16 - Avaliação das amostras simuladas, valores do Limite Inferior e o Limite Superior referente amostragem com 40 habitações
situação A

Fonte: Elaborado pela autora
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Quadro 17 - Avaliação das amostras simuladas, valores do Limite Inferior e o Limite Superior referente amostragem com 40 habitações
situação B

Fonte: Elaborado pela autora
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APÊNDICE B
Procedimento de amostragem em auditorias do SINAT

1._Objetivo:
Amostrar auditorias de modo a gerar dados suficientes para inferência populacional.
2. _Responsabilidades:
Atribuições e responsabilidades da equipe de auditores:


entender a conveniência e consequências de usar amostragem em auditarias;



elaborar plano de amostragem;



verificar relevância e a precisão das informações coletadas;



confirmar suficiência e conveniência das evidências para apoiar as conclusões;



avaliar fatores que possam afetar a confiabilidade das conclusões;



manter registros do processo de amostragem.

3. _Referências:
Norma ABNT NBR ISO 19011:2012 - Diretrizes para auditoria de sistema de gestão
da qualidade e/ou ambiental;
MATTEUCCI, C. Amostragem em auditorias do SiNAT. 2014. 166 f. Dissertação
(Mestrado) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, São
Paulo, 2014.
4. _Aplicações:
Este método deve ser aplicado em estudo prático, observacional para avaliação da
proporção de não conformidades em uma auditoria dicotômica de uma população
finita e homogênea.
.
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5. _Definições:
Amostragem de auditoria: é o processo de selecionar menos de 100% de itens
dentro do conjunto total de dados disponíveis (população) para obter e avaliar a
evidência sobre alguma característica daquela população a fim de formar uma
conclusão com relação à população.
Resultados dicotômicos: cada item avaliado permite apenas duas respostas (item
conforme ou item não conforme).

6. _Registros:


Dados e os cálculos utilizados para determinação do tamanho mínimo da
amostra;



Determinação das unidades de habitação pertencentes à população que serão
auditadas;



Resultados da amostragem;



Evidência do teste de aceitabilidade dos parâmetros usados no cálculo do
tamanho mínimo da amostra;



Inferência estatística para a população.

7. _Procedimento:
O procedimento pelo método de Amostragem Aleatória Simples determinará o
tamanho mínimo da amostra, quais serão as unidades de habitação pertencentes a
população em estudo que serão auditadas, avaliará os resultados da amostragem
e estimará quantificando a proporção de não conformidades inferíveis para essa
população de habitações.
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7.1_Determinação do tamanho mínimo da amostra:
A determinação do tamanho mínimo da amostra necessária para a estimativa de
uma proporção de itens não conformes é calculada pela Equação 1.

Z 2  p  1  p  N
n 2
  N  1  Z 2  p  1  p 

Equação 1

Onde:
n = Tamanho da amostra
Z = Abscissa da distribuição normal para um dado nível de confiança ou fator de
dispersão
p = Estimativa preliminar da proporção máxima esperada de não conformidades, em
porcentagem
N = Tamanho da população

Ɛ = Erro amostral ou diferença aceitável entre a média populacional e amostral, em
porcentagem
O nível de confiança (), do qual decorre o fator de dispersão (Z), está relacionado
ao com o risco da própria auditoria, ou seja, um baixo nível de confiança implica em
maiores riscos de aceitar ou rejeitar incorretamente uma população de resultados
com base nas amostras. Se uma população é indevidamente rejeitada devido à
amostragem insuficiente, isto implica em investimentos/custos desnecessários para
adequação do produto inovador. Se, por outro lado, ocorrer uma aceitação indevida
de resultados, também causada por amostragem insuficiente, haverá riscos para a
imagem do ITA e do Proponente, e este tipo de erro, pode implicar inclusive (na pior
das situações) em responsabilização civil e criminal dos diferentes stakeholders.
A estimativa preliminar da proporção máxima esperada de não
conformidades (p) pode levar em consideração as etapas de produção do item a ser
auditado.
-

Produtos inovadores na etapa de fabricação e produção, a
expectativa da proporção (p) de não conformidades deve ser
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baixa, pois existe um menor números de variáveis sujeita a não
conformidades dentro do ambiente controlado de processo de
industrial da construção civil do que nas etapas posteriores que
envolvem outras fontes de não conformidades
-

Proporções (p) um pouco maiores podem ser aplicadas durante
a etapa de obra em execução, instalação, aplicação e
montagem, pois a probabilidade de erros humanos é maior
neste caso.
-

Na etapa de obras finalizadas, instaladas, aplicadas, montadas
os valores de (p) podem ser ainda maiores na medida quem, às
não conformidades introduzidas nas duas etapas anteriores
somam-se aquelas decorrentes de envelhecimento dos produtos
e eventuais acidentes de uso.

O erro amostral (Ɛpode levar em consideração as mesmas etapas
anteriormente citadas, quanto maior for o rigor da auditoria (baixo valor de Ɛ) nas
duas etapas iniciais, maior será a probabilidade de identificar não conformidades
enquanto os custos desta auditoria e ação corretiva permanecerem mais baixos.
7.2_Reelaboração do tamanho mínimo da amostra, quando necessário:
Se a amostra o tamanho da amostra (n) for maior que a capacidade econômica do
projeto de auditoria, é possível fixar um número viável de amostras (nviável) para
realização da auditoria. Nesse caso é necessário calcular a nova diferença entre
média populacional e amostral conforme a Equação 2 ou o nível de confiança
conforme Equação 3.

 ampliado  z 

z reduzido 

N  nviável
p  1  p 

nviável
N 1

Equação 2



N  nviável
p  1  p 

nviável
N 1

Equação 3
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A limitação do número de amostras implica em riscos para os interessados.
O processo de inferência populacional envolve o cálculo de um Limite Superior de não
conformidades na população (LS), que depende do valor de

ampliado, que quando é

aumentado devido a limitação do número de amostras, aumenta a probabilidade de
rejeição da população e conseqüentemente da emissão da minuta DATEC. Este é
um risco que deve ser conhecido e aceito, principalmente pela empresa Proponente.
O aumento de Ɛpara Ɛampliado mantém a mesma pressuposição de que a estimativa
preliminar da proporção máxima esperada de não conformidades (p) é conhecida e,
nestes caso, um erro nesta suposição, para menor que o real, implicaria em um valor
final de ampliado, ainda maior, implicando novamente em aumento da probabilidade de
rejeição. Este é outro risco que deve ser conhecido e aceito, principalmente pela
empresa Proponente.
A diminuição do fator de dispersão (Z) pode possibilitar a redução do número de
amostras sem que seja necessário aumentar o valor de ampliado e o conseqüente
risco majorado de rejeição da população, contudo este procedimento aumenta o
risco da própria auditoria, ou seja, Z reduzido significa diminuição do nível de
confiança e por conseqüência, do risco de inferir a população a partir da amostra de
maneira incorreta, em outras palavras, isto pode implicar em emitir incorretamente a
minuta do DATEC ou negar incorretamente este mesmo documento. Este é um risco
que afeta simultaneamente a empresa Proponente e o ITA.
7.3_Determinação das unidades de habitações que serão auditadas
Os elementos da amostra devem ser escolhidos de forma aleatória e todos os
elementos que formam a população devem ter a mesma oportunidade ou chance de
serem escolhidos.
É importante que o sorteio das habitações seja feito sem a interferência humana
podendo utilizar um sistema de sorteio eletrônico (software) sem reposição,
garantindo assim a independência probabilística.
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7.4_Condução da auditoria
A auditoria conduzida conforme as diretrizes da norma ABNT NBR ISO 19011:2012,
a respectiva Diretriz SiNAT ou DATec.
7.5_Resultados da amostragem
Com o número de conformidades encontradas na amostra (NCR) deve-se calcular a
proporção encontrada de não conformidades na amostra () pela Equação 4.



NC R
n

Equação 4

Onde:
 = proporção encontrada de não conformidades na amostra, em porcentagem.
NCR = número de não conformidades encontradas na amostra
n = tamanho da amostra

7.6_Teste de aceitabilidade dos parâmetros usados no cálculo do tamanho da
amostra
Quando se conduz uma amostragem, o objetivo é sempre inferir os resultados da
amostra para a população, contudo, as estimativas iniciais (p,  e ) podem conter
imprecisões que devem ser testadas antes dos resultados da auditoria amostral
serem aplicados na inferência populacional.
Um dos parâmetros a ser comparado com os resultados da auditora é o número de
não conformidades máximo esperado na amostra (NCMAX) verificado pela Equação 5.

NCMAX  p  n

Equação 5

Outro parâmetro a ser comparado com os resultados da auditoria é o número de não
conformidades mínimo esperado na amostra (NCMIN) verificado pela Equação 6
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NC MIN 

Z2





N
 p1  p 
N  1

Equação 6

Uma vez obtidos os valores de NCMIN e NCMAX, podem acontecer as seguintes
situações durante a auditoria:
Depois de auditadas as habitações, o número de conformidades encontradas na amostra
(NCREAL) pode estar dentro dos limites compreendidos por NCMIN e NCMAX. Neste
caso a operação de inferência populacional pode ser executada usando-se o valor
de erro amostral ( com o nível de confiança estabelecido durante a fase de
determinação de tamanho de amostra (n). Ainda é possível, caso seja de interesse
do processo de auditoria redimensionar o nível de confiança () para um valor mais
preciso, pois NCR é menor que NCMAX ou seja,  < p por meio da Equação 7.

Z'



 1   
N n

n
N 1

Equação 7

O valor de ’ pode ser obtido a partir de simples interpolação em uma tabela de
probabilidades da distribuição normal padrão.
Depois de auditadas (n) habitações, número de conformidades encontradas na
amostra (NCR) pode ser menor que NCMIN, neste caso, fica evidenciado que o erro
amostral () estimado durante a fase de determinação de “n” foi maior que aquele
que seria possível nas condições reais observadas pela auditoria e compatíveis com
o nível de confiança especificado, ou seja, usando-se o valor de  previsto na fase
de determinação do número de amostras (n), encontrou-se um número de não
conformidades na amostra, que por si mesmo já é superior ao limite inferior de não
conformidades na população (LI) projetado numa inferência estatística. Neste caso,
pode-se recalcular o nível de confiança (”) a partir do fator de dispersão ( Z”) e
deve-se obrigatoriamente recalcular o erro amostral () e para isso, usam-se as
equações abaixo.
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''  

NC R
N

Equação 8

Onde:

Ɛ" = Erro amostral (recalculado), em porcentagem
 = Proporção encontrada de não conformidades na amostra
NCR = Número de não conformidades encontradas na amostra
N = Tamanho da população

Z ''

 ''

 1   
n



N n
N 1

Equação 9

Onde:
Z" = Fator de dispersão (recalculado)

Ɛ" = Erro amostral (recalculado), em porcentagem
 = Proporção encontrada de não conformidades na amostra
n = Tamanho da amostra
N = Tamanho da população
A obrigatoriedade em recalcular (") decorre da inconsistência que surgiria no uso
de um Limite Inferior populacional inferido (LI) ser menor que um valor já observado
na amostra, ou seja, LI seria a expressão de um valor impossível.
Depois de auditadas “n” habitações, número de conformidades encontradas na
amostra (NCR) pode ser maior que NCMAX. Neste caso, fica evidenciado que a
proporção real de não conformidades na amostra (), é maior que a proporção
esperada (p), utilizada como parâmetro para definir o tamanho da amostra (n).
Nessas circunstâncias, é possível adotar três soluções, que são:
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Deve-se recalcular o nível de confiança (), utilizado a Equação 7, ciente de que este
novo valor de () será necessariamente inferior ao valor inicialmente projetado
durante a fase de definição do tamanho da amostra (n).
Outra solução é o recálculo do erro amostral (') usando-se a Equação 10, sem que
haja mudança no nível de confiança.
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Equação 10

Onde:

Ɛ' = Erro amostral (recalculado), em porcentagem
Z = Fator de dispersão

 = Proporção encontrada de não conformidades na amostra
n = Tamanho da amostra
N = Tamanho da população

A terceira solução consistiria em recalcular o tamanho da amostra e conduzir novas
auditorias complementares ou substitutivas. Para que a nova amostragem seja
complementar, é fundamental que todas as condições presentes na primeira
amostragem,

permaneçam

idênticas

na

auditoria

complementar.

Aspectos

climáticos, padrões de ocupação ou quaisquer alterações da população de
habitações que tenham se modificado resultam na necessidade de uma auditoria
substitutiva, recalculada, utilizando-se o parâmetro  da primeira auditoria, ou seja: a
nova amostra deve ser calculado com a Equação 11:
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Z 2    1     N
n'  2
  N  1  Z 2    1   

Equação 11

Onde:
n´ = Tamanho da amostra (recalculado),
Z = Abscissa da distribuição normal para um dado nível de confiança ou
fator de dispersão

 = Proporção encontrada de não conformidades na amostra
N = Tamanho da população

Ɛ = Erro amostral ou diferença aceitável entre a média populacional e
amostral, em porcentagem
7.7_Inferência estatística para a população
Após testar as estimativas iniciais (p,  e ) a partir do número de não
conformidades identificadas na auditoria é possível inferir os resultados da amostra
para a população, dentro do nível de confiança previamente estabelecido,
calculando o menor valor possível para o número de não conformidades
populacional, chamado de limite inferior de não conformidades na população (LI)
(Equações 12) e o maior valor possível para o número de não conformidades
populacional, chamado de limite superior de não conformidades na população (LS)
(Equação 13).
LI    

Equação 12.

LS    

Equação 13.

Onde:
LI = limite inferior de não conformidades na população
LS = limite superior de não conformidades na população
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7.8_Apresentação dos resultados:
O resultado da inferência populacional deve ser apresento expressando-se
proporção encontrada de não conformidades na amostra (limite inferior de não
conformidades na população (LI), limite superior de não conformidades na
população (LS) e nível de confiança (

