
A qualquer momento. 
Em qualquer lugar. 
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Avaliação remota: tornando o conhecimento facilmente acessível 
A quarta revolução industrial está à nossa porta. Os avanços em Internet das Coisas (IoT), big data e tecnologia em nuvem criaram 
novas maneiras de oferecer avaliação, além de um entendimento holístico e em tempo real das operações e dos ativos para otimizar 
a produção e os custos, ao mesmo tempo que minimiza os riscos. Desde inspetores e auditores usando câmeras e óculos inteligentes 
até drones, nossos serviços remotos transformam a competência e o conhecimento em uma experiência com mobilidade.

Fornecemos conexões rápidas, seguras e interativas para transmitir nossos serviços confiáveis de inspeção e auditoria remotas 
diretamente para você, quando e onde você precisar – simples, rápido e eficiente. 

Conecte-se com nossos 
especialistas técnicos, 
independentemente de 
onde você estiver 

O Lloyd’s Register (LR) aplica tecnologia 
digital para ajudar organizações em 
todo o mundo a acessar facilmente 
todos os nossos serviços de avaliação 
remota, proporcionando soluções mais 
inteligentes, seguras e sustentáveis. 

A capacidade de transmitir dados em alta 
qualidade em condições de baixa largura 
de banda geralmente significa que a 
colaboração em tempo real com nossos 
especialistas técnicos agora é possível em 
qualquer lugar do mundo. 
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Embora a inspeção e auditoria 
tradicionais permaneçam em nossa 
essência, reconhecemos que para 
algumas organizações, principalmente 
as que estão em áreas de difícil acesso ou 
com infraestruturas complexas, há uma 
clara necessidade de serviços remotos. 

Todos os nossos serviços de avaliação 
remota são eficientes e flexíveis, 
oferecendo a você o conhecimento 
técnico imediato pelo qual somos 
reconhecidos. Desde permitir a 
implantação mais segura de recursos 
até minimizar qualquer interrupção 
nos negócios ou tempo de inatividade 
não programado, nossos serviços de 
avaliação remota foram criados para 
atender às necessidades de negócios 
em constante mudança. 

A qualidade da inspeção 
remota está no mesmo 
nível, mas a disponibilidade 
de evidências aumentou. 
É realmente uma situação 
vantajosa para ambas as 
partes, tanto para nós quanto 
para nossos clientes. 
Mart Hinnen 
Gerente Geral – Enerpac 



Avaliação remota que oferece transparência e flexibilidade – quando você precisar 
Adequada para todos os tipos de organizações e setores, oferecemos ativamente avaliação remota aos clientes 
das nossas divisões de Marine & Offshore, Energy, Business Assurance & Inspection Services. É rápida, flexível e 
segura e pode ser entregue de diversas formas, como: 

Operada pelo cliente: 

 • Realize auditorias e inspeções de maneira remota 
e fácil. 

 • Áudio, vídeo, documentos e imagens podem ser 
facilmente transmitidos e gravados pelo LR Remote 
por meio de um link de comunicação seguro com o 
especialista técnico do LR pré-definido.

 • Nosso especialista técnico o guiará pelo processo e 
garantiremos que você tenha o equipamento necessário. 

Cotestemunhadas: 

 • Um especialista técnico do LR visitará seu site 
e transmitirá ao vivo a auditoria ou a inspeção 
diretamente para as partes relevantes da 
organização. 

 • Suas próprias partes interessadas poderão ser 
cotestemunhas e interagir durante a auditoria ou 
inspeção, ao mesmo tempo que minimizam os 
custos de viagem. 

Apresentando o LR Remote: simples, rápido e eficiente 
Nossos serviços remotos são sustentados pelo nosso aplicativo LR Remote, fácil de usar e que pode ser baixado 
gratuitamente no Google Play ou na App Store. 

Qualquer que seja o modelo de entrega escolhido, toda a inspeção ou auditoria é documentada por meio de registro visual, 
proporcionando transparência e a possibilidade de auditoria. Dados pré-acordados também poderão ser enviados ao LR para 
revisão e análise em um estágio posterior para inspeções ou auditorias operadas pelo cliente e cotestemunhadas. 

Desde drones que pesquisam navios e plataformas de petróleo até tecnologia móvel que transmite vídeo em alta qualidade 
mostrando tudo, de soldas a auditorias, oferecemos transparência e avaliação a uma ampla gama de negócios. 

As aplicações são infinitas: 

• A avaliação do fornecedor pode ser facilmente obtida com a nossa tecnologia líder para oferecer a você a camada adicional 
de confiança que pode ser necessária – sem a necessidade de viagens caras. 

• Os pontos de inspeção, testes e auditorias de segunda parte podem ser transmitidos de forma simples e ao vivo e as não 
conformidades podem ser acompanhadas com facilidade. 

• A verificação de materiais, equipamentos ou ativos pode ser entregue diretamente no seu dispositivo durante todo o ciclo de vida.  
Quaisquer que sejam as suas necessidades de avaliação remota, nós podemos ajudar. 

Pode ser instalado facilmente 
em dispositivos móveis padrão e 
precisa apenas de conectividade 
com a Internet via Wi-Fi ou com o 
provedor de rede 
local (3/4G). 
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O LR Remote conecta 
você de maneira direta 
e segura à nossa rede 
mundial de auditores 
e inspetores. 

Pode gravar e compartilhar 
transmissões de vídeo e 
áudio ao vivo, além de poder 
compartilhar documentos e 
imagens em 
tempo real.



Economize 
tempo e dinheiro 
enquanto reduz 
as interrupções 
Nossa gama de serviços de inspeção 
e auditoria em tempo real é entregue 
diretamente ao seu dispositivo, 
reduzindo assim o tempo de espera, 
aumentando o tempo operacional e 
reduzindo o custo de viagem. 

Acesso ao mercado e conformidade
Com as organizações geralmente exigindo inspeções e/ou auditorias 
de conformidade, o aplicativo LR Remote significa que elas podem 
ser entregues diretamente a você com facilidade. Colocamos nossa 
experiência onde ela é necessária e no momento certo – onde quer 
que você esteja – oferecendo não apenas conformidade com requisitos 
regulamentares ou específicos, mas acesso a novos mercados. 

Uma maneira rápida e simples de obter 
uma visão holística de suas operações 
baseada em dados sólidos 
O aplicativo LR Remote pode gravar 
inspeções e auditorias remotas, além de 
capturar qualquer documentação, 
oferecendo uma visão mais holística das 
suas operações e oferecendo suporte à 
sua trilha de evidências de auditoria com 
dados e filmagens reais e indiscutíveis. 

Aja de forma 
sustentável 

O LR Remote permite reduzir sua 
pegada de carbono organizacional, 
diminuindo a necessidade de 
deslocamento em função do seu 
programa de inspeção e/ou auditoria. 

Identifique e mitigue 
o risco em tempo real 
As inspeções e auditorias em tempo real, cotestemunhadas ou 
operadas pelo cliente proporcionam transparência imediata às 
suas operações em todo o mundo. Você pode ajustar rapidamente 
o escopo para se aprofundar em qualquer problema operacional e 
gerenciar o risco de enviar trabalhadores a sites e locais perigosos, 
reduzindo assim qualquer risco para seus negócios. 

Benefícios da avaliação remota 
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Da avaliação 
remota à Indústria 
4.0: o mundo 
do trabalho em 
transformação 
À medida que se desenvolveu, a tecnologia 
da Indústria 4.0 permitiu que as empresas 
coletassem uma quantidade cada vez maior 
de dados, muitos dos quais agora podemos 
obter por meio da avaliação remota. Entretanto, 
o desafio foi decifrar as possíveis lições 
escondidas nos números. A alavancagem eficaz 
de big data para obter informações que podem 
levar a melhorias de segurança, qualidade e 
produtividade requer amplo conhecimento do 
setor e a capacidade de personalizar soluções 
para as necessidades exatas de um cliente 
individual, incluindo a avaliação remota. 

Um grande componente da Indústria 4.0 procura 
usar sensores sempre conectados incorporados 
em máquinas para transmitir dados em tempo 
real para sistemas de TI em rede. Por sua vez, 
esses sistemas aplicam algoritmos de aprendizado 
de máquina e inteligência artificial para analisar 
e obter informações dos dados e realizar ajustes 
automaticamente. Saiba mais sobre como o LR 
está trabalhando para garantir e qualificar esses 
novos ecossistemas da Indústria 4.0. 
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Desde drones que inspecionam 
navios e plataformas de 
petróleo até tecnologia móvel 
que transmite vídeo em alta 
qualidade mostrando tudo, de 
soldas a auditorias, oferecemos 
transparência e avaliação a uma 
ampla gama de negócios. 

Lloyd’s Register 



Por que o Lloyd’s Register? 

O mundo está mudando a um ritmo mais rápido do que nunca e, como resultado, seu 
negócio enfrenta novos desafios todos os dias. Desde auditorias remotas até inspeções 
com drones, nosso foco na inovação e na adição de valor ao cliente significa que estamos 
continuamente desenvolvendo soluções inteligentes para atender às necessidades das 
empresas em todo o mundo. 

Profundo conhecimento técnico e do setor 

Nós entendemos o potencial de ideias inovadoras e aplicamos 
isso de forma pragmática com o objetivo de garantir o impacto 
hoje e no longo prazo. 

Nossos auditores e inspetores são especialistas da indústria 
que trabalham com você para entenderem o que ajuda a sua 
empresa a operar em seu nível ideal. 

Eles aplicam sua profunda especialidade técnica para criar 
valor duradouro por meio de colaboração, fornecendo um 
maior impacto em seus negócios, seu pessoal e seus clientes. 

Independência 

Nosso compromisso é fazer as coisas da maneira certa para 
atingir os mais altos padrões e os melhores resultados para 
todos, gerando em nossos clientes a confiança em todas as 
nossas decisões sempre. 

Dedicação à avaliação 

Exploramos cada problema minuciosamente com exatidão e 
precisão analítica. Não poupamos esforços e não deixamos 
perguntas sem respostas a fim de chegar a conclusões precisas. 

Oferecemos conexões rápidas, seguras e interativas 
para transmitir nossos serviços confiáveis de inspeção e 
auditoria remotas diretamente para você. 

Comece hoje 
Converse com um membro da equipe pelo telefone +55 11 3523-3940 ou envie um 
e-mail para brasil@lr.org para marcar uma consulta gratuita para conversar sobre as 
necessidades da sua organização. Acesse www.lr.org/br para obter mais informações. 
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Tomamos cuidado para garantir que todas as informações fornecidas sejam precisas e 
atualizadas. No entanto, o Lloyd’s Register não se responsabiliza por imprecisões ou alterações 
nas informações. 

Lloyd’s Register é um nome comercial do Lloyd’s Register Group Limited e de suas subsidiárias. 
Para detalhes adicionais, acesse www.lr.org/entities © Lloyd’s Register Group Limited 2020. 

Sobre o Lloyd’s Register: 

Começamos em 1760 como uma sociedade de classificação 
marítima. Hoje, somos um dos principais provedores 
de serviços profissionais para engenharia e tecnologia 
do mundo – aprimorando a segurança e aumentando o 
desempenho de infraestruturas críticas para nossos clientes 
em mais de 75 países. Nossos lucros financiam a Lloyd’s 
Register Foundation, uma entidade sem fins lucrativos 
que fornece apoio a pesquisas relacionadas a ciências e 
engenharia, educação e engajamento público em torno 
de tudo o que fazemos. Tudo isso nos ajuda a cumprir o 
propósito que nos motiva todos os dias: 
trabalhar juntos por um mundo mais seguro. 

Em um mundo cada vez mais complexo, sobrecarregado por 
dados e opiniões, sabemos que a tecnologia por si só não é 
suficiente para o sucesso dos nossos clientes. Eles precisam 
de uma mão experiente. Um parceiro para ouvir, filtrar o 
ruído e se concentrar no que realmente importa para eles e 
seus clientes. Nossos engenheiros e especialistas técnicos 
são dedicados à avaliação. Isso significa comprometimento 
com a adoção de novas tecnologias e um desejo profundo 
de melhorar o desempenho cada vez mais. Por isso, 
consideramos as necessidades de nossos clientes com 
diligência e empatia, e usamos todo nosso conhecimento 
e nossos mais de 250 anos de experiência para fornecer as 
soluções certas para todos. 

Afinal, há coisas que a tecnologia não pode substituir. 

Entre em contato 
Acesse www.lr.org/br para obter mais informações 
ou envie um e-mail para brasil@lr.org 

https://twitter.com/lloydsregister
https://pt.linkedin.com/company/lloyd%27s-register
www.lr.org/entities
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