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PAINEL 2: O FUTURO DAS AVALIAÇÕES NOS OAC E AS 
NOVAS TECNOLOGIAS DIGITAIS

Renata Martins Horta Borges
Chefe da Divisão de Acreditação de Laboratórios 

Dicla/Cgcre



Apresentar os pontos principais da norma aplicada às avaliações remotas planejadas 
pela Dicla e discutir as formas de aplicação.

Sobre a norma NIT-Dicla-078:

✓ Estabelece políticas para a implementação e particularidades da condução de
avaliações/inspeções remotas dos organismos de avaliação da conformidade e
instalações de teste em casos específicos.

✓ Aplica-se à Cgcre, aos organismos de avaliação da conformidade acreditados e
postulantes à acreditação, às instalações de testes reconhecidas e postulantes
ao reconhecimento, aos avaliadores e especialistas que atuam nos processos de
acreditação, assim como aos inspetores que atuam no processo de
reconhecimento às Boas Práticas de Laboratórios.

Objetivo



Avaliação remota de um local físico ou sítio virtual de um organismo de avaliação da
conformidade, utilizando meios eletrônicos.

Nota 1 de entrada: Um sítio virtual é um ambiente online que permite que as
pessoas executem processos, como, por exemplo, em um ambiente de nuvem.

Entende-se como exemplos de técnicas para avaliações remotas que podem ser
usadas conjuntamente: reuniões na web, teleconferências, serviços de vídeo /
áudio on-line, acesso remoto aos sistemas de gerenciamento e processamento de
dados da organização, acesso virtual aos bancos de dados, avaliação de
documentação online/offline, etc.

Nota: O conceito de avaliação remota pode ser estendido para as inspeções
remotas de instalações de teste, podendo ser utilizadas as mesmas técnicas
descritas acima.

Definição de avaliações remotas

Item 8.2. A avaliação/inspeção remota deve ser capaz de suprir o 
processo de avaliação da conformidade no mesmo nível que uma 

avaliação/inspeção no local!!!



A decisão de realizar uma avaliação/inspeção no local ou uma avaliação/inspeção

remota quando não for aplicável ou possível a avaliação no local fica a critério da

Cgcre considerando o requisito 7.9.3 da norma ABNT NBR ISO/IEC 17011.

Quando atendida as condições para avaliação remota tanto pelo OAC/IT quanto

pela equipe de avaliação/inspeção, será decidida pela Cgcre essa possibilidade.

Quem decide pela avaliação remota



8.3 Todo o processo para uma avaliação/inspeção remota deve seguir prazos e

etapas iguais a uma avaliação/inspeção no local. Ou seja, entende-se que para as

avaliações/inspeções remotas aplicam-se os requisitos expostos na NIT-Dicla-031 e

NIT-Dicla-053, respectivamente.

8.4 Todo o processo de planejamento e condução de uma avaliação remota deve

seguir a NIT-DICLA-029 e a NIT-DICLA-044 e os procedimentos específicos descritos

neste documento.

Como fica a regra do jogo em relação ao 
processo da avaliação?



Políticas gerais... Ou seja, para todos os OAC/IT

✓ As avaliações/inspeções para acreditações/reconhecimentos iniciais
não serão executadas por avaliações remotas.

✓ As avaliações/inspeções de acompanhamento poderão ser realizadas
remotamente, cabendo à Dicla a análise e decisão caso a caso.

✓ Considerando as avaliações extraordinárias, a Dicla poderá executar a
avaliação/inspeção extraordinária remotamente, cabendo à Dicla a
análise e decisão caso a caso para:

a) avaliação de mudanças na acreditação, tais como instalações e
substituição de todos os signatários autorizados pelo OAC por outros
nunca antes avaliados;
b) avaliação para complementar uma avaliação no local já realizada
anteriormente.



Políticas gerais... Ou seja, para todos os OAC/IT

✓ Todas as avaliações internacionais programadas até junho de 2021 e
enquanto as fronteiras dos países relacionados estiverem fechadas ou
com qualquer impedimento ao deslocamento das equipes de avaliação,
independentemente do tipo de avaliação, serão realizadas remotamente
considerando as dificuldades de deslocamento e possíveis impactos aos
avaliadores no retorno ao Brasil frente à pandemia do Covid-19.

✓ A Dicla poderá decidir por realizar reavaliações/inspeções periódicas dos
OAC/IT remotamente. A equipe de avaliação/inspeção pode
recomendar intervalo inferior para a próxima avaliação no local
conforme resultado da avaliação/inspeção remota, para posterior
decisão da Cgcre. O mês limite da próxima avaliação/inspeção no local
será definido e informado na comunicação de formalização da Cgcre em
relação à avaliação/inspeção remota e estará alinhado ao planejamento
de todas as avaliações/inspeções dos OAC/IT.



Políticas gerais... Ou seja, para todos os OAC/IT

Situações em que o OAC não pode ser avaliado remotamente:

avaliação para interromper uma suspensão por decisão da

CGCRE, OAC com não conformidades, reclamações, denúncias e

resultados de EP que impactam na qualidade dos serviços

prestados.



Indicação de equipes

A Cgcre ao indicar a equipe de avaliação irá verificar se o avaliador tem a
possibilidade de atender o Cenário Tecnológico e a plataforma
tecnológica operacional descrito no anexo A.

Nota: Convém que, na seleção de equipe, seja considerado se os
avaliadores estão familiarizados com o sistema de gestão e se já
realizaram avaliação no local deste OAC.

A Cgcre ao indicar a equipe para realizar avaliação internacional irá
verificar com o avaliador a proficiência em inglês a fim de garantir a
fluência na língua para realizar adequadamente a avaliação remota.



Anexo A

Cenário Tecnológico, plataforma tecnológica operacional 

desejável para OAC/IT e avaliadores/inspetores:

Componentes de hardware e software Recursos mínimos para elegibilidade

1. Computador que suporte um
Sistema Operacional

Windows 7 ou superior
Mac OS X Lion 10.7 ou superior

1. Monitor

2 telas de monitor ou 1 tela que tenha
capacidade para compartilhar a tela entre a
vídeo conferência e a análise de documentos e
registros.

1. Navegador web
Exemplo: Google Chrome para Windows
10/8.1/8/7 32-bit

1. Software para reunião virtual
Apenas para os OAC/IT: Qualquer plataforma que
permita videoconferência

1. Conexão internet

Disponibilidade de banda larga: Disponibilidade
de banda larga com qualidade de vídeo e áudio
suficientes para permitir uma comunicação clara
entre os participantes e um bom andamento da
avaliação, com nitidez na apresentação de
documentos e nas atividades sendo executadas.

1. Sistema de apoio Microfone, áudio e câmera



Planejamento: o coração do processo...

No planejamento da avaliação/inspeção remota, o avaliador líder/inspetor
líder deve, em consenso com o OAC/IT, definir todas as ferramentas a serem
usadas. O avaliador líder/inspetor líder deve atuar como mediador na
ferramenta escolhida e confirmar a viabilidade de uso por todos os membros
da equipe de avaliação/inspeção. Tal definição deve estar registrada no plano
de avaliação/inspeção.



Planejamento: o coração do processo...

Os métodos de avaliação devem ser definidos no planejamento da avaliação,
como vídeo conferência, comunicação interativa de forma síncrona (vídeo ao
vivo) ou assíncrona (vídeo gravado), disponibilização da documentação e
acesso aos sistemas informatizados. Numa avaliação remota podem ser
utilizados mais de um método de avaliação.

É necessário que no plano de avaliação sejam definidas as datas, pessoas a
serem entrevistadas, horários das entrevistas e atividades a serem avaliadas.



Planejamento: o coração do processo...

Entrevistas remotas com funcionários-chave, acesso remoto aos sistemas de
gerenciamento em rede ou o uso de webcams devem ser utilizados pela
equipe avaliadora em concordância com o OAC/IT para confirmação da
competência técnica do OAC e monitoramento da sua estabilidade como
OAC/IT acreditado/reconhecido.



Planejamento: o coração do processo...

Após a conclusão da avaliação/inspeção, a equipe de avaliação/inspeção
deve:
✓elaborar e emitir o relatório de avaliação/inspeção detalhado, com a
recomendação pertinente.

O relatório de avaliação/inspeção deve ser preenchido conforme orientações
detalhadas na NIT-Dicla-029/NIT-Dicla-045.

No relatório de avaliação/inspeção devem ser relatadas as ferramentas
utilizadas e a eficácia do uso. No campo de informações
adicionais/comentários gerais (BPL), a equipe de avaliação/inspeção deve
confirmar os processos avaliados remotamente, informando se foi adequada
a avaliação ou se deverá ser realizada uma avaliação extraordinária no local.



Requisitos específicos para os OAC/IT...

O OAC/IT deve ter os recursos adequados para atender o nível de
avaliação/inspeção remota durante o processo de avaliação/inspeção. Ou
seja, ter acesso adequado à Internet, recursos para acesso remoto ao(s)
sistema(s) de processamento e gerenciamento de dados, computadores,
áudio / visual e outros equipamentos adequados para facilitar o processo de
avaliação/inspeção remota, incluindo o acompanhamento em detalhes
suficientes da realização das atividades do OAC/IT, etc (Anexo A).

Nota 1: A melhor opção é avaliar (testemunhar) a atividade técnica por
'transmissão ao vivo'. No entanto, quando isso não for possível, em casos
excepcionais, tecnicamente justificados, pode ser considerada uma
alternativa adequada, produzir uma gravação da atividade técnica,
disponibilizar à equipe de avaliação e, adicionalmente, um membro relevante
do pessoal do OAC/IT deve estar disponível para explicações.

Nota 2: Para os OAC que realizam atividades nas instalações de clientes é
necessário verificar se o cliente permite gravações/filmagens em suas
instalações.



Requisitos específicos para os OAC/IT...

Nota 3: Caso o OAC/IT possua registros em meio físico é necessário que os
converta em meio eletrônico previamente à disponibilização à equipe de
avaliação.

Nota 4: O OAC/IT precisa disponibilizar seus documentos em uma ferramenta
de compartilhamento via Internet cuja capacidade de armazenamento seja
suficiente para armazenar todos os procedimentos/registros solicitados pela
Dicla.



Requisitos específicos para os OAC/IT...

O OAC/IT deve conceder o acesso que garanta a confidencialidade, segurança
dos dados e perfil apropriado ao (s) avaliador (es) para coleta remota de
evidências objetivas para apoiar a conformidade com os critérios de
avaliação/inspeção. Isso não significa que o avaliador/inspetor deve ter
acesso total aos sistemas eletrônicos da organização, mas deve ter a
capacidade de analisar documentos e registros suficientes para avaliar a
conformidade com os requisitos de acreditação/reconhecimento.

Caso o OAC/IT não possa prover o processo de avaliação/inspeção remota ou
o (s) avaliador (es) não possa(m) realizar a avaliação/inspeção
suficientemente usando a abordagem de avaliação/inspeção remota, a
organização deverá passar por uma avaliação/inspeção no local para as
atividades que não puderam ser avaliadas usando avaliação/inspeção remota.
Isso pode acarretar a aplicação de sanções da NIE-Cgcre-141. Caberá ao
OAC/IT arcar com os custos (NIE-Cgcre-140) dos dias comprometidos para a
tentativa da avaliação/inspeção remota.



Requisitos específicos para os OAC/IT...

✓ A infraestrutura mínima para avaliação/inspeção remota está definida no
anexo A desta norma.

✓ Em caso de avaliação/inspeção remota, durante a avaliação/inspeção
outros documentos e informações podem ser solicitados. Desta forma, o
sistema de compartilhamento de documentos deve permitir a inserção e
atualização de novos documentos para que a equipe avaliadora/inspetora
possa obter os documentos e analisá-los.

✓ Quando necessário o compartilhamento de vídeos, o OAC/IT deve
identificar cada arquivo descrevendo as informações sobre o que é possível
analisar em cada arquivo.




