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O objetivo deste trabalho é adequar o processo de auditoria de 

produtos de uma empresa especializada em controles eletrônicos 

utilizando uma metodologia eficaz para definir o tamanho das 

amostras a serem auditadas. Iniciou-se o estudo a partir da 

necessidade de otimizar o processo de auditoria de produtos realizado 

na empresa. Foi desenvolvido um novo plano de amostragem de 

aceitação para atributos com base na NBR 5426 e, para avaliar o 

histórico da qualidade, foram criadas regras para alterar a severidade 

da inspeção aplicada. Finalmente, realizou-se simulação da aplicação 

do plano de amostragem na auditoria de produtos. Como resultado, 

verificou-se redução do tamanho amostral em relação ao plano 

anterior. Concluiu-se que a implantação de um plano estatisticamente 

correto e padronizado através da NBR 5426, mesmo em empresas de 

grande porte, reconhecidas pela qualidade de seus produtos, oferece 

oportunidade de melhoria em seus processos de controle de qualidade. 
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1. Introdução  

Para Seleme e Stadler (2008, p.19), a razão da existência da organização é satisfazer a 

necessidade das pessoas com produtos e serviços. Para isso, as organizações devem utilizar 

ferramentas da qualidade para reduzir os custos dos produtos e dos processos, de forma a 

aumentar a competitividade da organização no mercado. O controle de qualidade deixa de ser 

uma opção e passa a ser um requisito para manter sua presença no mercado, já que os 

concorrentes também utilizam metodologias e ferramentas para melhoria e aceitação dos 

produtos (SELEME e STADLER, 2008).  

O controle de qualidade abrange todas as ações e atividades planejadas para garantir que o 

produto ou serviço esteja conforme com os requisitos de qualidade pré-estabelecidos. O sistema 

estende-se a todos os níveis da organização, considerando o grau de satisfação dos funcionários, 

fornecedores, clientes e quaisquer outros envolvidos no processo.  

Uma forma de controlar a qualidade dos produtos oferecidos é por meio da auditoria. Segundo 

Juran (1991, p. 36), “a auditoria de produto é uma avaliação independente da qualidade do 

produto para se determinar sua adequação ao uso e a conformidade com as especificações”. 

Assim sendo, a auditoria tem como objetivo avaliar a inspeção realizada dentro do processo, 

verificando se está garantindo as necessidades dos clientes, e estimando o nível de qualidade 

do produto acabado (JURAN, 1991). 

No entanto, realizar a auditoria de todas as unidades dos produtos de uma organização exigiria 

elevada mão de obra, custo e tempo. Então, como forma de verificar se os produtos estão de 

acordo com as expectativas dos consumidores, surgiu a amostragem de aceitação, na qual a 

auditoria é simplificada por meio da análise de uma fração de cada lote produzido. 

O objetivo deste estudo é adequar o processo de auditoria de produtos de uma empresa 

utilizando uma metodologia eficaz para definir o tamanho das amostras a serem auditadas. 

Assim, pretende-se racionalizar os recursos utilizados para auditoria e, ao mesmo tempo, 

melhorar a eficiência da avaliação dos produtos. 

 

2. Revisão da literatura 

A auditoria de produto fornece informações que são utilizadas para melhorar o nível de 

qualidade do produto, avaliando as inspeções realizadas no processo. A NBR ISO 5426 define 

“inspeção” como sendo um “processo de medir, ensaiar e examinar a unidade de produto ou 

comparar suas características com as especificações”. 

Inspecionar o lote por completo é um trabalho tedioso, que exige muito tempo e tem custos 

elevados. Além disso, executar essa avaliação não exclui a possibilidade de existirem produtos 



não conformes aceitos, devido aos erros humanos. Então, às vezes, a checagem de amostras é 

mais eficaz, surgindo, assim, o Controle Estatístico de Qualidade (BAILY, 2000). 

Dentro do Controle Estatístico de Qualidade, surgiu a amostragem de aceitação, criada por 

Dodge e Romig para aplicação dos militares durante a Segunda Guerra Mundial 

(NIST/SEMATECH, 2006). 

Segundo Montgomery (2004, p. 431), “a amostragem de aceitação diz respeito à inspeção e à 

tomada de decisão em relação aos produtos”. No entanto, o uso mais eficaz da amostragem de 

aceitação não é “inspecionar a qualidade no produto”, mas, antes, servir de ferramenta de 

verificação para garantir que a saída do processo esteja de acordo com as especificações 

(MONTGOMERY, 2004). 

Para Paladini (2000), todo processo de controle de qualidade precisa ser sistematizado. Uma 

das maneiras de sistematizar esse processo é seguindo um plano de amostragem. O plano de 

amostragem deve, segundo a norma NBR 5425, determinar o número de unidades de produto 

de cada lote a ser inspecionado e o critério para aceitação do lote. 

Gomide e Ribeiro (2013, p. 274) afirmam que “os planos de amostragem são basicamente de 

quatro tipos e seguem uma ordem crescente de rigor da inspeção: os planos simples, os duplos, 

os múltiplos e os sequenciais”.  

Segundo Montgomery (2004, p. 433), ao selecionar o tipo de procedimento amostral, devem-

se considerar fatores tais como eficiência administrativa, o tipo de informação produzida pelo 

plano, a quantidade média de inspeção exigida pelo procedimento e o impacto que determinado 

procedimento pode ter sobre o fluxo do material na organização da manufatura. Sendo assim, 

dependendo da aplicação necessária ao processo onde está sendo implantado o plano de 

amostragem, pode-se escolher entre os planos de amostragem simples, dupla, múltipla e 

sequencial, utilizando o que melhor pode ser aplicado no processo em análise. 

Para um bom resultado de um controle estatístico, é necessária uma boa seleção da amostra a 

ser inspecionada. Para Paladini (2000), a escolha da amostra influencia diretamente no método 

de controle utilizado e com o padrão de qualidade desejado para aquele produto.   

As peças selecionadas na amostragem de um lote devem ser escolhidas aleatoriamente, sendo 

representativas de todos os itens do lote. Segundo Montgomery (2004, p.434), “o conceito de 

amostragem aleatória é extremamente importante na amostragem de aceitação. A menos que 

sejam usadas amostras aleatórias, será introduzido algum viés”. 

Juran (1991, p. 40) diz que “quando o propósito da auditoria é garantia e não controle, o 

tamanho da amostra é arbitrário e reflete em um equilíbrio entre o custo das amostras grandes 

e a falta de confiabilidade de amostras pequenas”. Deve-se, então, segundo Paladini (2000), 



considerar uma amostra razoavelmente pequena, porém consideravelmente grande para refletir 

o resultado de todos os produtos. 

Segundo Montgomery (2004, p. 433), uma classificação importante para os planos de 

amostragem de aceitação é por atributos e variáveis. Variáveis são características da qualidade 

que são medidas em uma escala numérica. Atributos são características da qualidade que são 

expressas em base “vai, não vai”. Como este estudo está sendo realizado com enfoque em 

amostragem de aceitação por atributos, apenas os métodos associados a características 

qualitativas são avaliados. 

Para se aplicar um plano de amostragem de aceitação, uma das etapas deve ser a definição da 

severidade da inspeção, para a NBR 5426.  

Severidade de inspeção é um conceito que pode ser aplicado tanto aos planos de amostragem 

por variáveis, quanto por atributos. O mais comum nos planos de inspeção é que os graus de 

severidade sejam divididos entre normal, severa e atenuada. De acordo com NBR 5425 (1985), 

“A severidade de inspeção depende do volume total, espécie e extensão da inspeção 

determinados pela garantia de qualidade da unidade do produto ou ditada pela história da 

qualidade do produto”. 

Outro conceito importante relacionado aos planos de amostragem de aceitação é o de Nível de 

Qualidade Aceitável (NQA). Segundo a norma NBR 5425, o NQA é a máxima porcentagem 

defeituosa (ou o máximo número de defeitos por cem unidades - DCU) que, para fins de 

inspeção por amostragem, pode ser considerada satisfatória como média de um processo. 

Os planos de amostragem que tomam por base o NQA procuram garantir que os produtos cuja 

qualidade seja igual ao valor de NQA tenham uma probabilidade de aceitação muito elevada. 

O risco do fornecedor de ter lotes de boa qualidade rejeitados será, portanto, pequeno. 

Conforme Montgomery (2004, p.449), “é prática relativamente comum escolher um NQA de 

1% para defeitos mais importantes e um NQA de 2,5% para defeitos menos importantes”. 

A Curva Característica de Operação (CCO) é outro conceito presente na amostragem de 

aceitação. A curva CCO fornece meios para avaliar o funcionamento de um plano de 

amostragem. Ela representa condições variáveis dos materiais em avaliação e ilustra riscos 

inerentes ao plano de amostragem em cada nível de qualidade dos materiais. De acordo com 

Schilling e Neubauer (2008), a CCO esboça o desempenho de um plano para várias proporções 

de produtos defeituosos, através da probabilidade de aceitação. 

Os procedimentos de amostragem padrão para atributos foram desenvolvidos durante a 

Segunda Guerra Mundial. O MIL STD 105E é o sistema de amostragem mais amplamente 

conhecido e utilizado no mundo hoje. A versão original desta norma foi liberada em 1950, na 

versão MIL STD 105A, depois desta data foram feitas 4 revisões, a última foi o MIL STD 105E, 



que foi liberada em 1989. No Brasil esta norma foi transcrita para a NBR 5426 – Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção de por atributos, que tem como documentos 

complementares as normas NBR 5425 – Guia para inspeção por amostragem no controle e 

certificação de qualidade e a NBR 5427 – Guia de utilização da norma NBR 5426 – 

Procedimento.  

 

3. Procedimentos Metodológicos 

Nesta pesquisa, o processo de auditoria de produtos realizado em uma empresa especializada 

em controles eletrônicos foi avaliado e adequado, definindo-se um novo plano de amostragem 

e as regras de mudança de nível de inspeção. Dessa forma, a pesquisa é caracterizada como um 

estudo de caso.  

A empresa é uma multinacional que possui foco em soluções inovadoras para refrigeração e foi 

fundada na cidade de Joinville, SC. A Unidade de Eletrônica é especializada em desenvolver e 

produzir controles eletrônicos para os produtos da empresa e para atender as necessidades de 

clientes, e essa unidade foi a estudada na pesquisa.  

Na empresa, uma auditoria é realizada nos produtos acabados antes de enviá-los aos clientes, 

sendo esta executada para aprovação lote a lote dos produtos. Atualmente, é realizada uma 

auditoria por amostragem, considerando 1% do lote para todos os produtos da empresa. Nesta 

auditoria de aceitação, todas as características avaliadas são atributivas. Os produtos fabricados 

passam por inspeção 100% durante o processo, sendo que apenas uma peça defeituosa na 

auditoria gera a necessidade de tomada de ação corretiva sobre todo o lote. 

Foram realizadas 4 etapas para a pesquisa, ilustradas na Figura 1.  

Figura 1 – Sequência de etapas para adequação do processo de auditoria. 

Revisão Bibliográfica

Avaliação do processo atual de 
auditoria 

Simulação da aplicação do plano 
de amostragem

Determinação do plano de 
amostragem

 

Fonte: Os autores. 



A seguir, as etapas são detalhadas. 

 

3.1 Revisão Bibliográfica 

Segundo Echer (2001), é fundamental possuir uma ideia clara do problema a ser resolvido ao 

início de um projeto. Dessa forma, a fim de embasar a definição de um plano de amostragem 

adequado a ser aplicado ao processo de auditoria de produtos de uma empresa de controles 

eletrônicos, foi realizado primeiramente um levantamento bibliográfico nos temas envolvidos, 

sendo eles: Auditoria de produtos, em que os tópicos Estágio da Avaliação, Projeto do Plano 

de Auditoria e Amostragem para auditoria de produto são englobados; e Amostragem de 

aceitação para atributos, em que se enquadram as particularidades dos diferentes planos de 

amostragem, além da Severidade de Inspeção e Formação de Lotes.  

 

3.2 Avaliação do processo atual de auditoria e determinação do plano de amostragem 

Na organização estudada, é realizada auditoria nos produtos acabados antes de enviar para os 

clientes, sendo esta realizada para aprovação lote a lote dos produtos. Esse processo de auditoria 

foi avaliado, para posterior adequação. 

Para realizar a adequação desse processo, foi utilizado o MIL STD 105E, seguindo-se os 

procedimentos:  

a) escolher o NQA a ser utilizado; 

b) escolher o nível de inspeção; 

c) determinar o tamanho do lote; 

d) determinar o tipo de plano de amostragem a ser usado (única, dupla ou múltipla); 

e) encontrar o código alfabético do tamanho amostral apropriado na tabela de códigos 

alfabéticos do tamanho amostral (Tabela 1); 



Tabela 1 – Códigos alfabéticos do Tamanho Amostral 

 

Fonte: NBR 5426, 1985, p. 7 

f) entrar na tabela apropriada para achar o tamanho da amostra a ser auditada. Neste 

trabalho, apresentam-se apenas as tabelas que contém os planos de amostragem única normal 

(Tabela 2 – Plano de amostragem única - Normal), única severa (Tabela 3 – Plano de 

amostragem única - Severa) e única atenuada (Tabela 4 – Plano de amostragem única - 

Atenuada). As outras tabelas podem ser encontradas na NBR 5426/1985. 

 



Tabela 2 – Plano de amostragem única - Normal 

 

Fonte: NBR 5426, 1985, p. 8 

 

 

 

 

 



Tabela 3 – Plano de amostragem única - Severa 

 

Fonte: NBR 5426, 1985, p. 9 

 

 

 

 

 



Tabela 4 – Plano de amostragem única - Atenuada 

 

Fonte: NBR 5426, 1985, p. 10 

 

3.3 Simulação da aplicação do plano de amostragem 

Através do registro de janeiro a julho de 2006, foi simulado o novo plano de amostragem 

proposto, considerando os tamanhos de lote para verificar qual seria a quantidade de amostras 

auditadas e confrontar com a quantidade anterior.  



Aplicando as curvas CCOs para esta modificação, estudou-se a probabilidade de aceitação de 

lotes com o NQA estipulado. Como existem duas categorias diferentes de produtos na empresa 

estudada, cada família foi auditada em curvas CCO diferentes.  

Apresentam-se alguns registros de auditorias realizadas, mostrando a quantidade de peças 

auditadas no método anterior e a quantidade auditada utilizando o novo plano de amostragem 

considerando o nível de inspeção normal. 

Por meio dos registros da auditoria de produtos, foi realizada uma simulação considerando o 

mês de julho. Nesta simulação, foi considerado que não houve não-conformidade na auditoria; 

desta forma, estaria sendo utilizada a amostragem atenuada durante todo o mês. 

 

4. Desenvolvimento 

4.1 Avaliação do processo atual de auditoria 

O plano de amostragem atual da organização tem uma proporção fixa de 1% do lote a ser 

auditado, ou seja, não é considerado o histórico de qualidade dos produtos para alterar a 

severidade do plano de amostragem utilizado na auditoria. O processo utilizado para 

determinação do tamanho amostral não estava de acordo com os padrões científicos conhecidos 

e utilizados para amostragem de aceitação para atributos. 

Através deste estudo, será possível determinar regras para mudança no nível de inspeção 

conforme o comportamento do processo ao longo do tempo, sendo que para cada família de 

produtos o plano será independente. Deste modo, em alguns momentos poderá ser aplicado um 

plano de amostragem severo para um produto e para outro produto um plano de amostragem 

atenuado. 

 

4.2 Determinação do plano de amostragem 

Seguiu-se o procedimento MIL STD 105E, conforme apresentado na seção 3. 

 

4.2.1 Escolha do NQA 

Conforme Montgomery (2004, p.449), para defeitos menos importantes, deve-se considerar um 

Nivel de Qualidade Aceitável de 2,5%, e para defeitos mais importantes, 1%. Desta forma, foi 

utilizado um NQA de 1% para a confecção do plano de amostragem, pois, na empresa onde o 

estudo de caso foi realizado, todos os defeitos são considerados importantes. 

 

 



4.2.2 Determinação do nível de inspeção 

Utilizou-se, como orientação, a amostragem que já é adotada na empresa. Desta forma, os 

seguintes níveis de inspeção foram determinados:  

1. amostragem Normal: S-3; 

2. amostragem Severa: S-4; 

3. amostragem Atenuada: S-2. 

O histórico de qualidade dos produtos define qual a severidade da inspeção aplicada, sendo que 

quando o produto apresenta uma boa qualidade, a inspeção realizada é menor. 

 

4.2.3 Determinação do tipo de plano a ser utilizado 

O tipo de plano escolhido foi a amostragem única, pois no processo de auditoria de produtos 

não é possível retirar amostras mais de uma vez, pois depois da retirada das amostras, o material 

é enviado para armazenamento em local distinto e as peças auditadas são devolvidas somente 

no último pallet do lote que fica retido até o final da auditoria. 

 

4.2.4 Determinação do tamanho da amostra 

O tamanho médio dos lotes dos produtos auditados é de 2.115 peças. Considerando um estado 

com a amostragem Normal, quando verificado na Tabela 1, encontra-se o código literal ‘E’. 

Para amostragem Severa, repete-se o processo, encontrando o código literal ‘G’. 

Verifica-se então a tabela 2 para determinar o tamanho da amostra, utilizando como informação 

o código literal. Para amostragem Normal, o tamanho da amostra é de 13 itens, sendo a 

quantidade de peças auditadas menor que o praticado anteriormente. Já para a amostragem 

Severa, o tamanho da amostra é de 32 peças, maior que a quantidade verificada com o plano de 

amostragem que era utilizado (1% do lote). 

 

4.2.5 Adequações ao uso necessárias para a aplicação da NBR 5426 na empresa 

Este plano de amostragem é utilizado para realização de auditoria de produtos na empresa, os 

produtos que são auditados passam por inspeção 100% no processo de fabricação, inclusive 

teste funcional, onde são verificados vários parâmetros do funcionamento dos produtos. O 

plano de amostragem possui sempre o número de rejeição (Re) igual a um. Os motivos que 

justificam esta modificação do plano descrito na NBR 5426 são: 

a) os produtos já são inspecionados visualmente 100% no processo de fabricação; 

b) os produtos são testados 100% no processo de fabricação; 



c) os produtos possuem um valor agregado alto, sendo que o prejuízo é muito alto se um 

lote for rejeitado pelo cliente; 

d) toda a produção é exportada, sendo que o custo de seleções e retrabalhos são muito 

altos; 

Se existe uma peça com defeito funcional na auditoria, pode existir uma falha no processo de 

teste, assim como, se existir peças com defeitos visuais, a inspeção pode não ter verificado este 

item; desta forma, defeitos encontrados na auditoria podem existir em várias outras peças do 

lote. 

 

4.3 Simulação de aplicação do plano de amostragem 

No processo de auditoria de produtos, são registradas todas as auditorias realizadas. Através de 

um registro de 7 meses, foi simulado o novo plano de amostragem, considerando os tamanhos 

dos lotes, para verificar qual seria a quantidade de amostras auditadas no modelo proposto e 

confrontar com a quantidade anteriormente utilizada.  

Aplicando as curvas CCOs para esta modificação, verificou-se, através da Figura 4 utilizando 

o plano amostral n=13, c=0, que a probabilidade de aceitação de lotes com NQA de exatamente 

1% é de 88%, ou seja, apenas 12% dos lotes com este NQA correm risco de serem rejeitados. 

Figura 4 – Curva Característica de Operação CCO 

 

Fonte: Os autores 



Para a família de produtos de TSDs, foram auditados, no período, 1% dos produtos; já com o 

novo método seria 0,38% do lote.  Para a família de produtos de VCCs, foram auditados, no 

mesmo período, 1,09%, enquanto, com o novo método, seriam 0,86% do lote. Esta diferença 

entre as duas principais famílias de produtos da empresa se deu devido ao fato que os TSDs 

possuem lotes de produção maiores que os VCCs, sendo que nestes planos de amostragem, 

quanto maior o lote, menor a proporção de unidades de produto que terão que ser retiradas para 

a realização da auditoria de produtos. 

Na Tabela 5, são apresentados, como exemplo, alguns registros de auditorias realizadas, 

mostrando a quantidade de peças auditadas no método anterior e a quantidade auditada 

utilizando o novo plano de amostragem considerando o nível de inspeção normal.  

Tabela 5 – Planilha de Registro de Auditorias 

 

Fonte: Os autores 

 

No método antigo, foram auditadas 469 peças e, com o novo plano de amostragem, seriam 

auditadas 156 peças. 

Também utilizando os registros da auditoria de produtos, foi realizada uma simulação 

considerando o mês de julho. Nesta simulação, foi considerado que não existiu não-

conformidade na auditoria; desta forma, estaria sendo utilizada a amostragem atenuada durante 

todo o mês. Com o plano de amostragem anterior, foram auditadas 4.034 peças. Com o novo 

plano de auditoria no modo de amostragem atenuada, seriam auditadas 1.425 peças. Ou seja, 

com a implantação do novo plano de amostragem e com o processo estável, a quantidade de 

peças necessárias para realizar a auditoria seria 65% menor.   

 

 



5. Resultados e considerações finais 

Este estudo foi realizado com o intuito de buscar a otimização do processo de auditoria de 

produtos aplicado em uma empresa especializada em controles eletrônicos, utilizando como 

base o controle estatístico de qualidade. Quando avaliado o processo de determinação do 

tamanho amostral, verificou-se que o mesmo não estava de acordo com os padrões científicos 

conhecidos para amostragem de aceitação por atributos. Desta forma, foi verificada a 

necessidade de adequação deste processo e, para isso, utilizou-se a metodologia de 

determinação de amostragem Military Standard, desenvolvida durante a Segunda Guerra 

Mundial e, hoje, oficializada e utilizada no Brasil por meio da norma NBR 5426. 

A organização buscava uma otimização dos processos a fim de diminuir o tempo de entrega 

dos produtos e, ao mesmo tempo, manter um ótimo nível de qualidade dos produtos entregues. 

Com o novo plano de amostragem aplicado, a auditoria de produtos estará atingindo tal 

objetivo. O novo plano de amostragem utiliza um critério que, quando o histórico de qualidade 

dos produtos apresentar bons resultados, o tempo de auditoria diminui, pois a quantidade de 

peças necessárias para realizar a avaliação da auditoria de produtos será menor; quando o 

histórico de qualidade estiver ruim, a severidade da auditoria aumentará e, consequentemente, 

o número de peças avaliadas também será maior. 

Os planos de amostragem são utilizados para aprovação ou reprovação de lotes, porém, quando 

utilizados continuamente, permitem estimar o nível de qualidade dos processos produtivos. 

Na simulação de aplicação da curva CCO, verificou-se, para um plano onde n=13 e c=0, que a 

probabilidade de aceitação de lotes com NQA de exatamente 1% é de 88%, o que é considerado 

um resultado amplamente positivo. 

Também durante a simulação de aplicação, foi possível verificar que, quando o histórico de 

qualidade for considerado bom e assim o nível de inspeção aplicado seja o atenuado, a 

quantidade de peças necessárias para realizar a auditoria de produtos será 65% menor que no 

plano de amostragem utilizado anteriormente. 

Desta forma, verifica-se que, além da determinação de um novo plano de amostragem, será 

necessário dar continuidade ao tratamento dos desvios encontrados na auditoria de produtos, 

para que o histórico de qualidade melhore e, consequentemente, a severidade de inspeção 

utilizada possa diminuir, fazendo com que a quantidade de amostras necessárias para realizar a 

auditoria de produtos seja menor e este processo se torne mais ágil.  

Finalmente, o trabalho realizado explicita que, mesmo empresas de grande porte, reconhecidas 

pela qualidade de seus produtos, possuem oportunidade de melhorar seus processos de controle 

de qualidade. 
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