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Boa Dia a todos. 

Meu nome é Pedro Luiz Saraiva, sou da Diatest do Brasil e hoje venho trazer para 
vocês o tema “Metrologia Conectada” inserida no contexto da Industria 4.0. 
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Antes de entrar no tema propriamente dito precisamos lembrar sobre as fases que a 
nossa indústria passou nos últimos séculos. Muitos já sabem, mas vale lembrar que: 

a 1ª. revolução da indústria aconteceu impulsionada pela mecanização e pela força à 
vapor;  

a 2ª. revolução industrial teve como seu principal marco a produção em série, o uso da 
eletricidade, e da combustão; 

a 3ª. revolução aconteceu graças ao advento da internet, da computação, 
implementação de sistemas robóticos e da automação; 

e neste momento estamos vivendo a 4ª.; com os sistemas cibernéticos, as redes de 
dados, a internet das coisas e a inteligência artificial. 
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Dentro deste timeline da revolução industrial há que se mostrar também como foi o 
desenvolvimento dos sistemas de qualidade, apesar que os registros dos primeiros 
movimentos para controle da qualidade remontam à construção das pirâmides do 
Egito e da Grande Muralha da China, cerca de 2700 AC e 700AC respectivamente. 
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Mas foi na era da industrialização que este conceito tomou corpo e força. No final do 
século 18, pré-revolução industrial, e no início do século 19, já na 1ª. revolução 
industrial, houve o crescimento da demanda de produção, a qual deixou de ser 
artesanal para ser maquinal. Isso fez com que a estrutura da mão de obra mudasse, 
empregando-se mais gente na área de produção, onde alguns grupos eram 
incumbidos de descobrir erros nos produtos. 
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Adiante, com a concretização do uso do vapor e da mecanização nos processos, 
produtos eram produzidos em grande escala e a inspeção como era feita se tornou 
impossível. Foi aí que se iniciou o processo de inspeção por amostragem, onde um 
pequeno universo de produtos retirado aleatoriamente da produção, conseguiria 
representar o todo. Walter Andrew Shewhart foi o pioneiro a usar estatística para 
representar a qualidade dos produtos produzidos, no primeiro esboço do que viria a 
ser mais tarde a carta de controle. Esta foi a Era da Inspeção. 

Harold F. Dodge e Harry G. Romig deram um retoque neste primeiro feito de Shewhart 
introduzindo técnicas de amostragem que são usadas até hoje. O processo se iniciou 
lentamente, mas foi impulsionado pelas Forças Armadas Americanas com o advento 
da Segunda Guerra para produção de material bélico. Esta foi a Era do Controle 
Estatístico da Qualidade. 
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O pós-guerra trouxe uma mudança de comportamento. EUA e URSS estavam lutando 
por ampliar suas influencias no terreno devastado da Europa Ocidental e Japão. O 
apoio financeiro e o estilo de vida americano começaram a se espalhar por vários 
países trazendo demanda e pujança à indústria americana, que produzia em massa 
produtos de uso pessoal e doméstico. A complexidade dos novos produtos passou a 
exigir mão de obra diferenciada e nova reestruturação nas organizações das 
empresas onde a qualidade passa de: simplesmente retirar produtos defeituosos da 
linha de produção para um âmbito mais abrangente, desde o projeto até a utilização 
dos mesmos pelos clientes. É o tempo do Controle Total da Qualidade (TQC), com 
dois enfoques: o ocidental que foi basicamente sistêmico, e o oriental que foi filosófico. 
Esta foi a Era da Garantia da Qualidade. 

Os anos 70 são marcados pela ascensão das indústrias japonesas devido ao Milagre 
Econômico Japonês. Em contrapartida, impulsionados pela guerra fria, computadores 
e softwares são desenvolvidos e passaram a fazer parte da indústria americana. 
Mesmo assim o modelo filosófico japonês continuou ganhando força, o que obrigou o 
ocidente a repensar sobre o seu modelo, deixando de ser reativo e operacional para 
ser estratégico. Os conceitos “Just in Time” e a manufatura em células com produção 
“puxada” ganharam força. Este período é um realinhamento das 3 fases anteriores: 
Inspeção–Controle-Garantia, agora com foco no cliente, e não mais no produto. Novos 
conceitos como: TQM, ISO 9000, ISO 14000, ISO 9001, as 7 Ferramentas da 
Qualidade, com o envolvimento de todo o organograma da empresa. A qualidade 
deixa de ser vista como custo para ser enxergada como investimento. Foi a Era da 
Gestão Estratégica da Qualidade. 
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E aqui na nossa atualidade, globalmente interagindo com diferentes culturas, 
fomentada pela ampliação das telecomunicações e principalmente pela internet, a 
qualidade é um dos pré-requisitos para que o cliente servido de tantas opções on-line, 
possa decidir por este ou aquele produto. Do lado das empresas, estas tentam 
entender os clientes de forma a suprir as suas necessidades. Clientes exigentes 
demandam por mais qualidade e tornam o mercado um ambiente extremamente 
competitivo. Para sobreviver, a palavra de ordem é: inovar. Mas inovar de maneira 
correta, satisfazendo o seu público alvo e entregando algo novo com alta qualidade, 
fugindo do mercado predatório. A qualidade agora é uma ferramenta estratégica 



quanto à competitividade: Sistema Six Sigma voltado à eliminação de defeitos, o 
DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control), o Sistema de Gestão Integrada 
(SGI) com facetas voltadas para saúde, meio ambiente e segurança, pois 
consumidores passaram a avaliar seu consumo olhando para as práticas dos 
fabricantes quanto à essas questões, ISO 9001-2015 com a valorização da liderança e 
gestão de riscos. Toda essa inteligência visa a redução do uso de recursos, esforços e 
consequentemente, custos. 
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Agora entrando mais no tema da Metrologia Conectada, aqui está o timeline de como 
a coleta de informações vindas dos instrumentos de medição aconteceu ao longo do 
tempo. 

Nos anos 80/90 a coleta era em sua grande maioria feita manualmente com o uso de 
muito papel e caneta. Dos anos 90/10 com a maior implementação dos instrumentos 
eletrônicos com saídas de dados, iniciou-se uma nova fase eliminando-se boa parte do 
trabalho manual. Desde 2010 para cá, com o avanço das tecnologias wireless 
empresas que estão apostando no poder de decisão rápida sobre seus processos 
passaram a se utilizar dos recursos da coleta de dados sem fios. 
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Aqui está um exemplo de como acontecia o processo de coleta de dados costumeiro 
dos anos 80-90. O sujeito tinha que olhar para o instrumento, interpretar a medição e 
anotar em uma planilha de dados. Este sujeito poderia com a fadiga visual começar 
enxergar valores diferentes do real e ainda por cima poderia anotar ainda um terceiro 
diferente do que estava no instrumento, e ainda diferente do que ele tinha inicialmente 
interpretado. Esta planilha ao final dos turnos de trabalho era encaminhada para um 
sujeito que faria a digitação destes dados em um programa de CEP. Aqui a mesma 
problemática da fadiga visual, e ainda com o agravante de que a caligrafia do primeiro 
individuo não pudesse ser tão boa assim. Fim da digitação esta planilha ia para um 
Técnico da Qualidade que iria fazer a interpretação destes dados, e no final poderia se 
chegar à uma conclusão positiva, ou negativa. Mas o pior era que entre a medição e a 
conclusão da análise do CEP, muitas peças já teriam sido produzidas. 
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Aqui a representação de como era feita a coleta entre os anos 90 até 
aproximadamente 2010. Com uma melhora no processo devido aos instrumentos 
eletrônicos digitais com saída de dados, o trabalho do operador ainda continuava 
sendo de interpretar a medida do instrumento, porém agora com o aperto de um botão 
ele mandaria a medida para um computador próximo, até onde o cabo de conexão 
permitisse, sem correr o risco de ter interpretado errado ou anotado errado com 
caligrafia ilegível, e podemos dizer que foi dado um grande passo. Mas ainda mesmo 
com esta automação das anotações e a dispensa do indivíduo digitador, ainda o 
Analista da Qualidade teria que aguardar um tempo para que as cartas vindas do 
software estatístico pudessem ser interpretadas. Agora um pouco mais rápido, mas 
ainda com certa demora é que poderia afirmar se o processo estava sob controle ou 
não. 
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Atualmente as empresas mais inovadoras já usam o sistema de coleta de dados sem 
fios. Os instrumentos são conectados usando diferentes tecnologias que vão do 
Bluetooth ao Sinal de Rádio. Isto faz com que o local de medição fique livre de fios que 
possam embaralhar e causar confusão, dando um ar mais “clean” ao ambiente. Com o 
uso de softwares mais complexos que podem analisar em tempo real o que acontece 
no processo, e com a interação do instrumento e máquina, pode-se fazer a 
autocorreção da posição da ferramenta, e decisões podem ser tomadas a qualquer 
momento durante o ciclo de produção. O Engenheiro da Qualidade pode estar 
remotamente analisando estes dados que estão sendo coletados no chão de fábrica e 
atuar a partir deles. 
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Aqui uma comparação entre os 3 sistemas ao longo do tempo. Pode-se notar a 
diferenciação no grau de uso de software, o tempo de elaboração e o tempo oferecido 
para tomada de decisão sobre o processo. 
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Mas voltando ao que a Metrologia Conectada promete fazer....; como este grande 
volume de dados pode ser interpretado e gerido por um sistema ou por um profissional 
tão rapidamente? 
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Realmente é um grande desafio, mas com a evolução dos bancos de dados que 
deixaram de ser somente estruturados e semiestruturados para também trabalhar com 
dados não estruturados, e a combinação rápida destes bancos cruzando dados 
diversos trazem informações relevantes sobre o comportamento da estrutura fabril.  

As novas métricas como por exemplo a interpretação de imagens, são armazenadas 
nos novos bancos de dados não estruturados, que equipados com poderosas 
ferramentas que cruzam as informações estruturadas e semiestruturadas de outros 
bancos de dados, trazem para os cientistas de dados as informações necessárias que 
são pinçadas deste universo e que são a base das tomadas de decisões necessárias 
para os respectivos mercados em que atuam. O que acontece na prática é que temos 
um retrato de uma fábrica do mundo real, no mundo virtual. Este é o Big Data.  
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A Big Data trabalha com estas 5 variáveis conhecidas como os 5 V’s: 

Volume - Big Data é uma grande quantidade de dados gerada a cada segundo. Pense 
em todos os e-mails, mensagens de Twitter, fotos e vídeos que circulam na rede a 
cada instante. Não são terabytes e sim zettabytes. Só no Facebook são 10 bilhões de 
mensagens, 4,5 bilhões de curtidas e 350 milhões de fotos compartilhadas todos os 
dias. A tecnologia do Big Data serve exatamente para lidar com esse volume de 
dados, guardando-os em diferentes localidades e juntando-os através de software. 

Velocidade - Se refere à velocidade com que os dados são criados. São mensagens 
de redes sociais se viralizando em segundos, transações de cartão de crédito sendo 
verificadas a cada instante ou os milissegundos necessários para calcular o valor de 
compra e venda de ações. O Big Data serve para analisar os dados no instante em 
que são criados, sem ter de armazená-los em bancos de dados. 



Variedade - No passado, a maior parte dos dados era estruturada e podia ser 
colocada em tabelas e relações. Hoje, 80% dos dados do mundo não se comportam 
dessa forma. Com o Big Data, mensagens, fotos, vídeos e sons, que são dados não-
estruturados, podem ser administrados juntamente com dados tradicionais. 

Veracidade - Um dos pontos mais importantes de qualquer informação é que ela seja 
verdadeira. Com o Big Data não é possível controlar cada hashtag do Twitter ou 
notícia falsa na internet, mas com análises e estatísticas de grandes volumes de 
dados é possível compensar as informações incorretas. 

Valor - O último V é o que torna Big Data relevante: tudo bem ter acesso a uma 
quantidade massiva de informação a cada segundo, mas isso não adianta nada se 
não puder gerar valor. É importante que empresas entrem no negócio do Big Data, 
mas é sempre importante lembrar dos custos e benefícios e tentar agregar valor ao 
que se está fazendo. 

 

S16 

Outro facilitador deste sistema é a computação em nuvem (Cloud), da qual é possível 
monitorar processos que estão acontecendo em diferentes pontos do planeta 
simultaneamente e a partir daí poder tomar ações regionais ou globais, baseadas em 
dados reais. Não se trata de uma rede de computadores que “voam”, são Data 
Centers espalhados pelo mundo e interligados formando uma grande rede de 
armazenamento de dados capaz de armazenar, gerir dados sem a intervenção ativa 
do usuário. 
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Este monitoramento dos diversos elementos que compõem o parque fabril, (vejam que 
não estamos mais falando só da medição do produto em si), permite o 
desenvolvimento de recursos para que o processo se torne o mais estável, mais 
econômico, mais produtivo e com o maior nível de qualidade possível, desde a 
máquina inicial até a entrega do produto no cliente final. 
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Agora vamos sair um pouco mais fora da caixa do exemplo da aplicação da metrologia 
na indústria de manufatura: vamos falar de modo mais abrangente para que vocês 
possam entender porque hoje a informação é o que existe de mais valioso do ponto de 
vista estratégico para qualquer atividade. 

A partir deste novo marco alcançado pelo uso das novas tecnologias, eu arrisco a 
predizer o futuro dizendo que a Metrologia como ciência, passa a ganhar parâmetros 
mensuráveis que não eram considerados tão metrológicos até então. Já ouviram falar 
que haverá uma mudança grande nas profissões, que algumas desaparecerão e 
outras novas serão criadas, e ainda outras terão que ser reinventadas? A Internet das 
Coisas (IOT), que começou a conectar diferentes dispositivos que emitem informações 
diversas a todo instante ao redor do planeta, trazem dentre estas informações também 
dados até então não compreendidos na metrologia. Um contador de passos instalado 
no seu celular por exemplo está realizando uma métrica, e está disponibilizando esta 
informação para um banco de dados em uma nuvem. Esse é um dado metrológico que 
vai caber dentro dessa nova Metrologia que ainda não conhecemos bem. 
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Uma enxurrada de dados. 

Aqui uma comparação de volume de dados ao longo deste tempo em que usamos os 
bits como informação. (1 byte = 8 bits). 

A estimativa é que em 2025 nós estejamos armazenando 163 Zettabytes de 
informação. 
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Exemplos clássicos do uso do Big Data: 

GOOGLE: se você tem uma conta no Google, ele sabe muita coisa sobre você. Seus 
hábitos e costumes, sua geolocalização, e te bombardeia de informação que você se 
interessa, se interessou, ou possa a vir a se interessar. 

AMAZON: idem ao Google, porém voltado ao consumo. Iniciou com livros apenas e 
hoje pode te parametrizar de modo a te oferecer tudo o que você possa precisar. 

NIKE: com um poderoso aplicativo para usuários dos artigos da marca, a Nike 
consegue além de provocar a competição entre os usuários de todo o mundo, ao 
mesmo tempo que tira da performance de seus admiradores, informações poderosas 
para o desenvolvimento de novos produtos cada vez mais ajustados para as 
necessidades de diferentes esportes. 

NETFLIX: idem ao Amazon, extrai de seus inscritos seus gostos por filmes e 
bombardeia os mesmos com sugestões de mais e mais filmes para serem assistidos 
continuamente. 

WAZE: seus algoritmos extraem dados de usuários em movimento, calculando a 
melhor rota, existência de buracos, acidentes, radares móveis e fixos, que são uteis 
para quem tem compromissos em endereços desconhecidos, e não sabem como 
chegar. O usuário pode interagir com informações. 

UPS: aqui vale um comentário mais detalhado. Eles já trabalham com Big Data há 
muito tempo. É a maior empresa de remessa de pacotes do mundo. Foi fundada em 
1907 e diariamente eles fazem mais de 16 milhões de remessas para mais de 8,8 
milhões de clientes em todo o mundo. Além disso, eles recebem em média 39,5 
milhões de solicitações de rastreamento de clientes por dia. Eles empregam apenas 
nos EUA mais de 55.000 motoristas e possuem mais de 100.000 veículos em todo o 
mundo. A UPS emprega 399.000 pessoas em 220 países diferentes. Eles coletam 
dados a cada momento possível e já armazenam mais de 16 petabytes de dados. 
Desde 2001, eles estão usando dados para otimizar suas rotas e, desde então, 
economizaram mais de 39 milhões de galões de combustível e evitaram andar 364 
milhões de milhas desnecessariamente. Além disso, eles conseguiram reduzir o tempo 
de inatividade do motor em 10 milhões de minutos. Ao lado de seus veículos, eles 
também estão trabalhando para otimizar a eficiência de seus 2.000 aviões. 
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O Brasil seguramente não está bem encaminhado ainda para desfrutar destas novas 
tecnologias que estão revolucionando o mundo dos negócios nos países mais 
desenvolvidos. 



Existe uma série de avanços que precisam ser conquistados para criar o ambiente 
favorável para que tudo isto flua da maneira que deve ser. 

- Começando de dentro para fora, as empresas necessitam modernizar sua 
infraestrutura com maquinas, equipamentos e sistemas que sejam adequados à estas 
novas tecnologias. Ainda é muito acanhado este movimento nas empresas brasileiras. 

- Esta nova fase exigirá que os profissionais também se atualizem nessas novas 
tecnologias, aprimorando seus conhecimentos. A demanda criada pela I 4.0 formará 
novas profissões e novos postos de trabalho até então desconhecidos e nunca 
pensados antes. Mas para isto deverão haver escolas voltadas ao mesmo propósito 
para poder formar essa nova mão de obra. Isso deve impactar em todos os níveis 
hierárquicos. 

- Do lado governamental, há necessidade de fomentar as iniciativas para melhorar as 
telecomunicações de maneira geral, principalmente as conexões de alta velocidade de 
dados, que é essencial neste novo panorama que se vislumbra. Também a 
infraestrutura dos modais logísticos devem receber investimentos massivos para 
movimentação mais inteligente de bens. 

- Também por parte do governo há necessidade da criação de uma regulação para 
tudo isto, principalmente para a ética e segurança das informações que estarão em 
circulação. 

- A boa notícia é que pelo lado dos fornecedores de todos os insumos necessários 
para montar o ambiente favorável para a I 4.0 há um mar de oportunidades, porém 
estes também deverão se capacitar para tal. 

Agradecimentos finais. 
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