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AINDA POUCAS EXPERIÊNCIAS…

… MAS MUITAS PERCEPÇÕES E 

EXPECTATIVAS…

… NO GERAL POSITIVAS, PORÉM 

COM MUITOS PONTOS DE ATENÇÃO

E RISCOS POTENCIAIS







OBJETIVOS (NECESSIDADES?)

• Mitigar impactos pandemia COVID-19;

• Adequar avaliação de laboratórios conforme

a Transformação Digital.

A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE SE

TRANSFORMA JUNTO COM A SOCIEDADE



BENEFÍCIOS (OPORTUNIDADES?)

• Flexibilização e otimização;

• Agilidade no agendamento;

• Redução de custos em logística;

• Mais segurança (distanciamento);

• Complementar evidências.



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

LABORATÓRIOS 

ACREDITADOS

NIT-DICLA-078 Set/2020 

Política para a implementação de 

avaliações/inspeções remotas dos 

organismos de avaliação da 

conformidade e de instalações de 

teste em casos específicos

CERTIFICAÇÃO - SISTEMAS DE GESTÃO;  

PRODUTOS

IAF ID3:2011 – Gestão de Eventos

Extraordinários

IAF MD4:2018 – Uso de Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) em auditorias

IAF FAQs - https://iaffaq.com/

IATF Global Waivers and Measures in 

Response to the Corona Pandemic – Rev.5 

30/10/2020

Ofício Circular # 5/2020 – Dicor/Cgcre-Inmetro

– Sistemas de Gestão

Portarias INMETRO # 111/2020 e 225/2020 –

Aprova condições extraordinárias para realização 

das atividades de avaliação da conformidade 

durante a pandemia do coronavírus (COVID-19) 

Portaria INMETRO # 118/2015 - Requisitos 

Gerais de Certificação de Produtos

https://iaffaq.com/


A AUDITORIA REMOTA, PELO 

MENOS PARCIALMENTE, PODE 

SER REALIZADA SEM 

PREJUÍZOS AOS RESULTADOS

PORÉM MUITOS PONTOS DE 

ATENÇÃO E RISCOS DEVEM 

SER CONSIDERADOS E 

AMADURECIDOS ANTES DE 

SER UMA ALTERNATIVA 

AMPLAMENTE VÁLIDA



ANÁLISE DE VIABILIDADE E RISCO 

• Processos documentais podem ser praticamente 100% atendidos por uma auditoria 

remota

• Para processos físicos uma auditoria remota pode não ter a mesma cobertura que 

teria uma auditoria presencial, por ser uma auditoria mais focada na apresentação 

feita pela empresa auditada. Exemplo: ensaios laboratoriais; manuseio de amostras; 

armazenamento e validade de materiais de referência; manuseio, identificação e 

condições de uso dos equipamentos, etc.;

• Risco teoricamente menor para laboratórios que já foram avaliados anteriormente 

pelo OCP.

TOMADA DE DECISÃO

Auditoria remota

Auditoria Remora Não possível |   Auditoria Remota Parcial |   Auditoria 100% Remota



PONTOS DE ATENÇÃO 

• Processos documentais e entrevistas podem ser 100% atendidos por uma

auditoria remota

• Procedimentos, instruções de trabalho, registros, relatórios de calibração e 

ensaios;

• Entrevistas com o pessoal do laboratório.

• Processos de ensaios requerem atenção especial

• Tratamento de amostras de ensaios (garantir identificação e rastreabilidade);

• Realização de ensaios (operação dos técnicos do laboratório deve ser 

acompanhada);

• Dados e parâmetros de ensaios (dados eletrônicos de equipamentos, parâmetros de 

ajustes, curvas de calibração devem ser avaliados);

• Calibração de equipamentos (visualização das etiquetas de calibração dos 

equipamentos e condições de uso devem ser garantidas);

• Materiais e padrões de referência (armazenamento, manuseio e controle de validade

devem ser avaliados).



RISCOS POTENCIAIS

• Visualização inadequada ou inviável de equipamentos, visores;

• Capacidade de investimento, e respectiva qualidade, da estrutura de 

filmagem, áudio e transmissão nos laboratórios espalhados pelo Brasil;

• Devido posicionamento de câmeras, e mesmo possibilidade de acesso;

• Utilização parcial de sistemas informatizados de gestão nos laboratórios;

• Percepção parcial das condições e operação dos laboratórios (“visão

periférica” da auditoria).



CONCLUSÃO

É UMA POSSIBILIDADE 

VÁLIDA E PROMISSORA, 

PORÉM PRECISA SER 

BASTANTE AMADURECIDA

E ADEQUADA PARA AS 

REALIDADES DO BRASIL.



OBRIGADO!

secretaria.tecnica@abrac-ac.org.br

+55 (11) 3105-2749

https://www.abrac-ac.org.br/


