
PREPARE-SE PARA A   
AUDITORIA REMOTA
Antes de iniciar sua auditoria, há algumas coisas 

que precisam estar prontas para garantir que 

seu auditor tenha tudo que ele(a) possa precisar. 

Deve-se levar em conta o seguinte:

1. PESSOAL-CHAVE 

2. DOCUMENTAÇÃO

3. DISPONIBILIDADE DO SITE

4. CONEXÃO DE INTERNET

AGENDAMENTO DA
AUDITORIA REMOTA

ENVIO DO RELATÓRIO
DE AUDITORIA

CORREÇÃO DAS
NÃO CONFORMIDADES

ENVIO DO CERTIFICADO
(SE APLICÁVEL)

PLANEJAMENTO DA AUDITORIA 
REMOTA E AVALIAÇÃO DAS

FERRAMENTAS ICT DISPONÍVEIS

COMUNICAÇÃO COM SEU 
AUDITOR SOBRE OS 

DETALHES LOGÍSTICOS E DE 
TECNOLOGIA

A AUDITORIA
ACONTECE

CLIENTE SE PREPARA E 
ENCAMINHA OS 

DOCUMENTOS PERTINENTES

1. 3. 5. 7.

2. 4. 6. 8.

COMO AS AUDITORIAS REMOTAS FUNCIONAM:

SUA COMPANHEIRA DE CONFORMIDADE  
DURANTE ESTA ÉPOCA DE DIFICULDADE
Durante esta crise global de saúde, a SGS continua sendo sua parceira de 

conformidade. Na qualidade de líder em testes, certificação e inspeção 

podemos nos adaptar de forma rápida e eficiente para minimizar a parada 

dos serviços para nossos clientes. Nossa tecnologia e experiência nos 

permite continuar nossas operações, enquanto oferecemos auditorias 

remotas sempre que necessário. A atividade de produção global e 

econômica geral desacelerou, mas não foram paralisadas. Diversas 

unidades ainda estão em operação em todos os continentes. Nós temos 

as ferramentas adequadas e as aprovações de acreditação vigentes para 

manter suas certificações.
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Os detalhes específicos de sua auditoria podem variar, mas o processo geral incluirá o seguinte:

SOBRE AUDITORIAS REMOTAS
A auditoria remota é aquela realizada parcial ou 

completamente de forma remota, utilizando 

aplicativos de dispositivos móveis ou computador. 

Esta auditoria abrange tudo que uma auditoria 

onsite normalmente incluiria. Os colaboradores 

com responsabilidades relacionadas ao plano de 

auditoria precisarão estar disponíveis para realizar 

as atividades pertinentes da auditoria. A alta 

direção precisará estar disponível para realizar as 

atividades pertinentes da auditoria, inclusive as 

reuniões de abertura e de encerramento.


