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Isenção de responsabilidade sobre a exatidão da tradução 

 

Se surgirem perguntas relacionadas a exatidão da informação contida na tradução, consulte as 

versões oficiais em inglês ou espanhol do documento. Qualquer discrepância ou diferenças 

criadas durante a tradução não são vinculantes e não têm efeito para fins de auditoria ou de 

certificação. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mais Informações? 

 

Para mais informações sobre a Rainforest Alliance, visite-nos em www.rainforest-alliance.org  ou 

entre em contato com info@ra.org  

 

 

 

 

 

 

http://www.rainforest-alliance.org/
mailto:info@ra.org
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RESUMO 

 

Data de Emissão: Data de Vinculação: Data de Vencimento: 

8 de Maio de 2020 8 de Maio de 2020 30 de Junho de 2021 

Desenvolvido por: Aprovado por: 

• Normas e Garantias  • Diretor, Normas e Garantias 

Relacionado a (Código e nome dos documentos, se aplicável): 

• Protocolo de Certificação UTZ, versão 4.3 

– Novembro de 2018 

• Protocolo de Certificação UTZ para Brasil, 

versão 1.1 – Março de 2019. 

• Código de Conduta para certificação 

em grupo e multi-grupo, versão 1.1. 

• Código de Conduta para certificação 

individual e multi-local, versão 1.1. 

• Todos os módulos de cultivo específicos 

para Código de Conduta. 

• Norma Cadeia de Custódia, versão 1.1 – 

Dezembro de 2015, incluso todos os 

anexos de cultivo específicos. 

• Norma de Agricultura Sustentável da 

Rainforest Alliance 2017, versão 1.2. 

• Regras de Certificação para Fazendas 

Individuais e Gerentes de Grupo da 

Rainforest Alliance de julho de 2017, versão 

2.0. 

• Norma Cadeia de Custódia para Rainforest 

Alliance de julho de 2015, versão 3.0. 

• Regras para planejamento e 

implementação de auditorias em fazendas 

e grupos produtores envolvidos na 

produção agrícola e pecuária de abril de 

2018, versão 1.0. 

• Regras para planejamento de 

implementação de auditorias em Cadeia 

de Custódia de setembro de 2018, versão 

1.0. 

• Política COVID-19 para Exceções de Auditoria, revisada em 17 de Março e 8 de Maio de 

2020. 

Aplicável para: 

Todas as Entidades Certificadoras (ECs) autorizadas pela Rainforest Alliance e UTZ. 

Regiões: 

Todas.  

Cultivos: Tipos de organização: 

Todos 

Entidades Agrícolas e de Cadeia de Custódia 

Entidades Certificadoras aprovadas pela UTZ e 

RA.  
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1. INTRODUÇÃO 

A Rainforest Alliance é uma rede crescente de pessoas inspiradas e comprometidas a trabalhar 

conjuntamente para atingir nossa missão de conservação de biodiversidade e garantia de meios 

de vida sustentáveis. Para mais informações sobre a Rainforest Alliance, visite seu site: 

http://www.rainforest-alliance.org. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A Rainforest Alliance desenvolveu essa orientação para apoiar Detentores de Certificado e ECs a 

implementar auditorias remotas de fazendas, grupos e operações de cadeia de suprimento 

certificadas onde esta for a opção mais factível para garantir o nível requerido de verificação dentro 

do ciclo de auditoria. Este é particularmente o caso em situações onde o planejamento da auditoria 

original foi interrompido em contextos específicos. Este documento define as condições e passos 

que as Entidades Certificadoras devem seguir para conduzir auditorias remotas para entidades 

agrícolas e de cadeia de custódia certificadas Rainforest Alliance e UTZ. Essa orientação 

permanecerá válida até a implementação da nova Norma Rainforest Alliance e seu Sistema de 

Garantia relacionado em julho de 2021. 

 

3. DEFINIÇÕES 

Auditoria remota se refere ao uso de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) para coletar 

informações, entrevistar um auditado etc. quando metodologias presenciais não são possíveis ou 

desejadas (ISO 19011). Em seu Anexo A.1, a ISO 19011 dá diversos exemplos para a aplicação de 

metodologias de auditoria remota combinadas com metodologias presenciais. Para 

recomendações gerais sobre como conduzir auditorias remotas, veja as Orientações para Práticas 

de Auditoria de Grupo da ISO 9001 para: AUDITORIAS REMOTAS. 

 

Para verificação do nível de certificação agrícola da Norma de Agricultura RA e Código de 

Conduta UTZ a Rainforest Alliance recomenda o uso de Auditorias Remotas em combinação com 

verificação no local tão logo seja realisticamente possível (Auditoria Remota Parcial). Nesse caso, a 

auditoria remota é focada principalmente em revisão documental de dados disponíveis fornecidos 

pelo Detentor do Certificado e um conjunto limitado de entrevistas conduzidas remotamente. A 

verificação é completa através de uma auditoria direcionada no local. No caso de Auditorias 

Remotas Parciais, a auditoria remota e a verificação no local em seguida são consideradas como 

um único processo de auditoria e devem ser planejados de acordo. 

 

Contudo, onde não seja possível conduzir uma verificação no local em um prazo apropriado, 

Auditorias Remotas podem ser suficientes para emitir uma decisão de certificação sem a 

necessidade de uma auditoria acompanhada no local desde que a verificação de resultados de 

inspeção interna específicas e outros dados nas principais áreas de risco tenham sido realizadas 

(Auditoria Remota Total). 

 

 

 

about:blank
https://committee.iso.org/files/live/sites/tc176/files/documents/ISO%209001%20Auditing%20Practices%20Group%20docs/Auditing%20General/APG-Remote_Audits.pdf
https://committee.iso.org/files/live/sites/tc176/files/documents/ISO%209001%20Auditing%20Practices%20Group%20docs/Auditing%20General/APG-Remote_Audits.pdf
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4. PROCESSO DE CONDUÇÃO DE AUDITORIAS REMOTAS 

 

4.1 DETERMINAR A VIABILIDADE DE CONDUÇÃO DE UMA AUDITORIA REMOTA 

A viabilidade da condução de uma auditoria remota utilizando TIC deve ser considerada ao decidir 

pela eventual condução de uma auditoria remota e estabelecimento do plano de auditoria, no 

mínimo a EC deve verificar: 

• Que o detentor do certificado/organização auditada concorda com a condução da 

auditoria remota e a metodologia proposta para a sua condução; 

• Que as tecnologias apropriadas estão disponíveis para compartilhamento de 

documentação requerida e conexão direta com pessoal ou membros do grupo relevantes 

conforme o necessário, e isso inclui conexão de internet e banda apropriadas; 

• A total confidencialidade, segurança e proteção de dados é garantida para todos os dados 

compartilhados durante a auditoria. Isso pode demandar acordos específicos entre o 

Detentor do Certificado e a EC para uso de gravações etc.; 

• Que a análise de risco foi feita para identificar áreas (pessoas, atividades, locais) que não 

podem adequadamente ser avaliados apenas pela auditoria remota. 

 

Para orientações quanto à melhores práticas para avaliar a aplicabilidade de auditorias remotas, 

veja, as Orientações para Práticas de Auditoria de Grupo da ISO 9001 para: AUDITORIAS REMOTAS.  

 

4.2 DETERMINAR O ESCOPO DE AUDITORIA REMOTA  

Caso seja factível a condução da auditoria remota, a EC deve determinar o escopo mais 

apropriado para a auditoria remota. Em todos os casos o objetivo da auditoria remota é estabelecer 

o nível de conformidade do Detentor do Certificado com todos os critérios relevantes da 

norma/código para a auditoria do ano/nível correspondente aos programas de certificação 

Rainforest Alliance e UTZ. 

 

4.2.1 AUDITORIA REMOTA PARCIAL 

Para a verificação do nível de certificação agrícola da Norma de Agricultura Sustentável da RA e 

do Código de Conduta UTZ a Rainforest Alliance recomenda o uso de Auditorias Remotas em 

combinação com verificação no local tão logo seja realisticamente possível (Auditoria Remota 

Parcial). 

AUDITORIA REMOTA PARCIAL 

DEFINIÇÃO 

Auditorias que são conduzidas através de uma combinação de verificações 

remotas e no local para verificar a conformidade com as normas Rainforest 

Alliance e/ou UTZ (ISO 19011:2018, seleção e determinação do método de 

auditoria).  

MÉTODO 

A parte remota da auditoria deve seguir o curso normal de uma auditoria ao 

passo que utiliza ferramentas tecnológicas para acessar as evidências 

necessárias. Auditorias Remotas Parciais são mais eficientes para verificar a 

conformidade com requerimentos da norma que demandam evidência 

documental. Um conjunto limitado de entrevistas ou outras evidências visuais 

podem ser coletadas remotamente. 

 

https://committee.iso.org/files/live/sites/tc176/files/documents/ISO%209001%20Auditing%20Practices%20Group%20docs/Auditing%20General/APG-Remote_Audits.pdf
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O objetivo é fornecer a verificação preliminar do nível de forma que seja 

suficiente para permitir a emissão de um certificado pendente de uma 

verificação no local posterior, assim que seja possível para confirmar a decisão 

de certificação. 

 

A parte presencial da auditoria tem o objetivo de verificar as conclusões da 

auditoria remota e concluir verificações adicionais de questões que não 

possam ser detectadas através do processo remoto de auditoria. 

DECISÃO DE 

CERTIFICAÇÃO 

Uma decisão de certificação pode tomar diversas formas: 

1) Emissão de uma decisão de não-certificação até que a auditoria 

presencial esteja completa. 

2) Emissão de uma decisão positiva de certificação com base nos 

resultados da auditoria remota e informar o Detentor de Certificado que 

uma auditoria presencial será conduzida assim que possível. Se durante 

a auditoria presencial a EC encontrar evidências de não-

conformidades que não foram identificadas na auditoria remota, ou se 

as não-conformidades não foram fechadas, as sanções 

correspondentes da UTZ e RA aplicarão. 

3) Emissão de uma decisão positiva de certificação com uma limitação 

de volume até que a auditoria presencial seja conduzida, e informar ao 

Detentor do Certificado que uma auditoria presencial será conduzida 

assim que possível. O volume da licença pode ser aumentado após a 

auditoria presencial se nenhuma não-conformidade em 

rastreabilidade for encontrada. Se durante a auditoria presencial a EC 

encontrar evidências de não-conformidades que não foram 

identificadas na auditoria remota, ou se as não-conformidades não 

foram fechadas, as sanções correspondentes da UTZ e RA aplicarão.  

 

4.2.2 AUDITORIA REMOTA TOTAL  

Em casos onde a verificação presencial não seja realisticamente possível dentro do atual ciclo de 

certificação, uma Auditoria Remota Total será necessária. Nestes casos as ECs podem completar os 

processos de certificação com base nos resultados da auditoria remota. Estes casos incluem: 

• Cultivos cuja janela de auditoria é muito curta (Ex. ervas frescas, avelãs); 

• Situações onde uma auditoria presencial é impossível devido às restrições e situações de 

Força Maior (Ex. guerra, agitação civil, desastres naturais e crises/pandemias de saúde 

pública como Covid-19 e Ebola. 

AUDITORIA REMOTA TOTAL 

DEFINIÇÃO 

Auditorias que são conduzidas de forma completamente remota utilizando 

tecnologia para obter informações conforme necessárias para confirmar a 

conformidade com as Normas Rainforest Alliance e/ou UTZ (ISO 19011:2018, 

Anexo A: Orientação Suplementar para Planejamento de Auditores e 

Condução de Auditorias).  
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MÉTODO 

As auditorias remotas devem seguir deve seguir o curso normal de uma 

auditoria ao passo que utiliza ferramentas e mecanismos tecnológicos para 

acessar as evidências necessárias, incluindo entrevistas utilizando técnicas de 

amostragem apropriadas. 

Além da verificação de evidências documentais realizadas em uma Auditoria 

Remota Parcial, uma Auditoria Remota Total utilizará dados adicionais para 

verificar os critérios/pontos de controle que não podem ser verificados na 

avaliação remota. Onde possível, isto pode incluir entrevistas conduzidas 

com pessoal e membros por telefone ou vídeo, filmagem de locais fornecidas 

pelo detentor de certificado, dados de sensoriamento remoto (ex. dados de 

satélite). Onde a coleta de informações adicionais remotamente não for 

possível, o auditor deve avaliar a conformidade com a inspeção interna 

realizada pela organização certificada antes que a decisão de certificação 

seja tomada. ECs também podem fazer análises dos resultados da auditoria 

anterior. 

DECISÃO DE 

CERTIFICAÇÃO 

Uma decisão de certificação pode tomar várias formas: 

1. Emitir a decisão de certificação positiva com base apenas nos resultados 

da auditoria remota, após a verificação remota do fechamento de 

quaisquer não-conformidades com base nos prazos de fechamento. 

2. Emitir uma decisão de certificação positiva com uma limitação de 

volume: A EC só pode garantir 100% do volume se nenhuma não-

conformidade for identificada em rastreabilidade e ao auditor fizer uma 

análise clara da estimativa de volume do Detentor de Certificado. O 

volume pode ser aumentado caso evidências forem fornecidas que as 

não-conformidades identificadas em rastreabilidade foram fechadas 

apropriadamente. 

 

 

4.3 ESTABELECER O PLANO DE AUDITORIA 

Uma vez que a EC determinou o escopo apropriado da Auditoria Remota, o plano de auditoria deve 

ser desenvolvido e acordado com o Detentor de Certificado. 

 

1. A opção de auditoria remota deve ser acordada com o detentor de certificado e 

confirmada no momento de aprovação do plano de auditoria. Detentores de Certificado 

devem acordar em fornecer todas as informações demandadas para o processo de 

auditoria. 

2. Um plano de auditoria remota deve ser fornecido pela EC. O plano de auditoria deve incluir 

a preparação requerida tanto pela EC como detentor de certificado, e o plano de auditoria 

também deve indicar os processos de amostragem e a descrição de como as reuniões serão 

conduzidas (telefone, vídeo etc.). 

3. Para Auditorias Remotas Parciais, a auditoria remota e a seguinte verificação presencial são 

consideradas como um único processo de auditoria e devem ser planejadas de acordo. O 

plano de auditoria deve descrever quais critérios/pontos de controle serão verificados 

remotamente e quais serão parte da auditoria presencial. 

4. Uma vez que o plano de auditoria for finalizado, o auditor designado para o processo deve 

informar o Detentor do Certificado: 
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a. Da lista de documentos requeridas para auditoria de verificação remota. Essa lista deve 

ser preparada de acordo com os critérios de amostragem para os registros requisitados 

(aplicação de insumos, treinamentos e pagamento de trabalhadores, transações, 

auditoria de prestadores de serviço etc.); 

b. Os métodos de amostragem aplicados a todos os critérios/pontos de controle relevantes 

para que o detentor do certificado possa se preparar de acordo; 

c. A data de quando as evidências documentais devem ser enviadas, que deve ser ao 

menos uma semana (5 dias úteis) antes da data de auditoria. A fazenda, grupo ou 

operador/ACS deve ter ao menos cinco dias para preparar e enviar as evidências 

documentais; 

d. No caso de grupos e multi-locais, o auditor deve incluir a amostra de fazendas/locais a 

serem verificados pelo administrador para consolidar e enviar a evidência documental 

completa. 

 

4.4 CONDUÇÃO DA AUDITORIA 

1. Realizar uma reunião de abertura (por telefone ou conexão de vídeo) com a gerência do 

Detentor de Certificado detalhando como a auditoria será conduzida com referência a 

todas as seções das normas Rainforest Alliance e/ou UTZ que serão verificadas remotamente. 

O auditor deve manter registro dos presentes e quaisquer modificações no plano de auditoria 

advindas desta reunião de abertura, conforme o processo normal. 

2.  A auditoria remota será conduzida utilizando uma combinação de revisões documentais e 

reuniões e entrevistas virtuais. Entrevistas incluirão os representantes da gerência, membros 

de grupo e representantes dos trabalhadores apropriadamente amostrados. 

3. Evidência objetiva da auditoria remota será fornecida pelas conclusões das entrevistas e 

revisões documentais. 

a. Para Auditorias Remotas Parciais – entrevistas diretas com trabalhadores e 

verificações físicas de procedimentos e instalações nos locais serão verificados 

durante a parte presencial do processo de auditoria. 

b. Para Auditorias Remotas Totais, os relatórios das auditorias anteriores e/ou resultados 

da autoavaliação/inspeção interna. 

4. Se um detentor de certificado se recusar a enviar algumas das documentações requeridas 

devido a preocupações de confidencialidade válidas, a informação deve ser verificada 

durante a verificação presencial. 

5. Para Auditorias Remotas Parciais, ajustes podem ser feitos ao plano de auditoria de acordo 

alterar o escopo da auditoria presencial com base nas conclusões da fase de auditoria 

remota. Modificações no plano de auditoria devem ser comunicadas ao Detentor de 

Certificado. 

6. Realizar uma reunião de encerramento com a gerência seguindo o processo de auditoria 

normal, destacando as conclusões. Para Auditorias Remotas Parciais, a reunião de 

encerramento também deve confirmar o plano de auditoria para a etapa presencial da 

auditoria. 

 

4.5 TOMAR A DECISÃO DE CERTIFICAÇÃO 

Ao completar a auditoria remota (parcial ou total), a EC deve tomar uma decisão com base nas 

opções descritas acima. 


