2 de Abril, 2020

Ref: A importância do setor de Avaliação da Conformidade no combate à COVID -19

A Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade (ABRAC) e o TIC Council (Testing,
Inspection and Certification Council), organização com 90 membros em 160 países que
representa organismos de certificação, inspeção e laboratórios, declara aqui seu
alinhamento e apoio às autoridades brasileiras pela liderança na implementação de
medidas para conter a disseminação do COVID-19 no Brasil.

O setor de avaliação da conformidade tem desempenhado um papel fundamental durante
toda a crise, pois os serviços que nossos associados prestam garantem que as cadeias de
suprimentos e atividades, especialmente as consideradas essenciais nesta situação,
atendam aos requisitos técnicos especificados e necessários para a segurança e a sua
relação de confiança com o consumidor.

Destacamos nesse momento que nossos associados auditam, inspecionam e certificam a
conformidade de laboratórios farmacêuticos e médicos. Eles também desempenham um
papel essencial para garantir que os dispositivos médicos e equipamentos de proteção
individual (EPI), desde máscaras e respiradores até equipamentos elétricos de diagnóstico
médico, cumpram com os requisitos de segurança e saúde apropriados, especificados em
regulamentos e normas técnicas.

Os associados atuam também em outros setores essenciais da economia, incluindo
alimentos e agricultura, transporte e logística, telecomunicações, sistemas de tecnologia
da informação, defesa, energia, água e saneamento básico e comércio internacional. Os
serviços de nossos associados relacionados ao mercado interno, assim como exportação e
importação, de mercadorias e commodities garantem que as cadeias de suprimentos não
sejam interrompidas e ajudam a mitigar o impacto na vida dos cidadãos brasileiros.

Nosso setor já adaptou, e aprimorará ainda mais, os serviços que fornece para prevenir a
disseminação do COVID-19. Por exemplo, nossos associados estão trabalhando com
autoridades reguladoras para fornecer serviços como auditorias e inspeções remotas
alinhadas com as melhores práticas definidas internacionalmente, para viabilizar a
continuidade dos serviços.

Continuar oferecendo serviços essenciais de avaliação da conformidade durante a
emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 é crítico para a proteção da saúde
e segurança da população, e para minimizar o impacto financeiro na economia do Brasil.

Considerando todos os aspectos acima, e reforçando nossa responsabilidade com o País,
solicitamos que as atividades de Avaliação da Conformidade sejam mantidas em todas
definições governamentais, para o funcionamento dos setores da economia.

Estamos à sua disposição para qualquer esclarecimento.
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