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INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE 
INTELIGENTE PARA SUSTENTABILIDADE

RESUMO
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O mundo passou por três revoluções industriais com 
uma quarta em andamento e uma quinta no horizonte. 
Essas transformações trouxeram grandes mudanças 
na maneira como trabalhamos e vivemos e grandes 
transformações na maneira como a indústria funciona. 
Essas mudanças desafiaram não apenas a indústria, mas 
também a infraestrutura de qualidade (IQ) a responder 
e se adaptar de maneira a garantir que os benefícios 
da transformação atual sejam realizados. A publicação 
explora como a qualidade e a Gestão da Qualidade 
(GQ) estão inovando em resposta aos desafios da 
digitalização e da Indústria 4.0.

INTRODUÇÃO 
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TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL 
EM PERSPECTIVA

e outras indústrias. A avaliação da conformidade (teste, 
inspeção e certificação) agora também estava se tornando 
amplamente aceita nas linhas de produção e nas fábricas.

No entanto, de longe, o desenvolvimento mais importante 
da terceira revolução industrial (TRI) foi a chegada das 
tecnologias da informação, incluindo os primeiros 
computadores. Um ponto de virada foi a introdução do 
Controlador Lógico Programável que mudou a forma da 
fabricação, permitindo pela primeira vez que equipamentos 
e máquinas fossem controlados automaticamente em 
tempo real. Consequentemente surgiram problemas de 
incompatibilidade de equipamentos, softwares e dados. 
Essas incompatibilidades estavam impedindo a indústria 
de maximizar os benefícios das novas tecnologias.

A padronização desempenhou um papel fundamental na 
resolução dos problemas de incompatibilidade e falta 
de interoperabilidade. Órgãos de padronização em nível 
internacional (como ISO e IEC) estabeleceram comitês 
técnicos compostos por especialistas internacionais 
para elaborar padrões internacionais que tratassem de 
interoperabilidade e incompatibilidades em torno de 
software, estrutura de dados e troca de dados, tornando 
a interconectividade mais acessível (por exemplo, ISO 
TC 184). A padronização foi considerada uma ferramenta 
importante que facilitou a disseminação mais ampla das 
novas tecnologias na indústria e como um meio para abrir 
novos mercados.

No mesmo período, o mundo assistiu à desregulamentação 
maciça do setor de telecomunicações e à invenção da 
"World Wide Web". A disseminação da tecnologia sem 
fio com a progressão do setor móvel (celulares e tablets) 
de 1G para 5G foi uma mudança significativa resultando 
nos smartphones que temos hoje, permitindo a conexão 
com a internet e aplicativos móveis.

Esse uso das tecnologias de informação e comunicação 
mudou o mundo e nos deu mecanismos de busca, mídias 
sociais, comércio eletrônico, mídia digital e a ascensão 
das empresas dominantes do GAFAM (Google, Amazon, 
Facebook, Apple e Microsoft). Essas transformações 
criaram as bases (as infraestruturas, tecnologias, 
aplicativos e serviços) que estão permitindo a quarta 
revolução industrial.

A publicação analisa brevemente as três últimas 
revoluções industriais. Cada transformação deu origem 
a diversas novas tecnologias e invenções, cada uma 
das quais nos impulsionou ainda mais no caminho 
da industrialização. Algumas invenções notáveis que 
desempenharam um papel fundamental nessa jornada 
são:

 » A invenção da máquina a vapor, permitindo que a 
energia a vapor fosse aproveitada pela primeira vez.

 » Manufatura passando para “produção baseada em 
peças intercambiáveis”.

Com essas mudanças surgiram as primeiras atividades de 
monitoramento e controle indicando o surgimento da IQ. 

Durante a segunda e a terceira revolução industrial 
(SRI e TRI), houve importantes desenvolvimentos na 
infraestrutura crítica global com o surgimento de setores-
chave como a eletrificação, as ferrovias, o sistema 
telegráfico e as redes telefônicas. As Guerras Mundiais 
(GM) deram origem a modernas linhas de produção e 
montagem em massa. Houve enormes avanços em 
relação à medicina, química, metalurgia e produção de 
alimentos.

Em paralelo houve a evolução da QI em resposta às 
exigências destas transformações.

A metrologia viu a introdução da Convenção do Metro e a 
adoção do sistema métrico. A avaliação da conformidade 
foi inicialmente centrada em testes e inspeções como 
reflexo dos riscos associados à fabricação de vasos de 
pressão e caldeiras. Também estava sendo usada para 
gerenciar riscos em outras áreas, por exemplo, navios 
eram inspecionados para fins de seguro antes da partida.

Após a Segunda Guerra Mundial, a eletrificação, as redes 
telefônicas, os automóveis e a infraestrutura rodoviária 
experimentaram um crescimento exponencial. As 
indústrias de petróleo e gás evoluíram e cresceram em 
importância e foram impulsionadoras do crescimento 
econômico. O impacto desse aumento na atividade 
econômica foi elevar a necessidade da IQ de se adaptar 
e acomodar as novas necessidades da indústria. A 
padronização foi um fator crucial no desenvolvimento do 
transporte mundial (ou seja, carga e transporte marítimo) 
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O SURGIMENTO 
DA QUARTA  
REVOLUÇÃO  
INDUSTRIAL  
(4RI)

A 4RI viu uma explosão de digitalização e novas 
tecnologias. A produção digital foi impulsionada por 
essas tecnologias digitais avançadas, incluindo a Internet 
Industrial das Coisas (IIdC), big data e analytics, robótica 
avançada, inteligência artificial (IA) e aprendizado 
automático, computação em nuvem e fabricação aditiva 
(impressão 3D). As tecnologias digitais avançadas 
trouxeram uma transformação radical da indústria e, em 
particular, da produção.

UM IMPERATIVO CRESCENTE 
DA SUSTENTABILIDADE
Haveria pouco ou nenhum benefício para a humanidade 
da 4RI se destruíssemos a Terra no processo. Com as 
vantagens que a nova tecnologia trouxe para a produção, 
ficou evidente que o aumento do consumo global aumenta 
drasticamente o uso de energia e dos recursos naturais 
da Terra. Houve um reconhecimento de que a Terra não 
pode sustentar esse nível de produção indefinidamente, 
a menos que algo mude. O mundo precisava de um 
novo modelo de industrialização e desenvolvimento 
de infraestrutura que sustentasse a Terra para as 
gerações futuras e, portanto, nasceu o imperativo da 
sustentabilidade. O imperativo da sustentabilidade exige 
uma dissociação do crescimento econômico do uso de 
energia e dos recursos da Terra. Era óbvio que a produção 
tem um papel importante a desempenhar no alcance 
do imperativo sustentável, e a 4RI deu à indústria a 
oportunidade de repensar a produção e a IQ de acordo com 
esse imperativo. A “comunidade de sustentabilidade” vê 
a 4RI como uma oportunidade única para estabelecer uma 
economia circular onde a indústria teria que abordar todo 
o processo de design, fornecimento, produção, entrega 
e manutenção de produtos de acordo com o imperativo 
da sustentabilidade e da economia circular.
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Um aumento dramático nos dados de medição e nas ações                
autônomas dos equipamentos trouxe novos desafios à 
metrologia. A metrologia está respondendo com sucesso 
às demandas de automação de testes e medições, assim 
como ao uso de dados de inspeção metrológica em tempo 
real. Ela é capaz de atender às demandas de medições 
realizadas on-line em processo, bem como de inspeção 
integrada. Também aborda a calibração sem contato, na 
qual o  padrão de calibração permanece no laboratório, 
distante da unidade em teste. 

METROLOGIA  
INTELIGENTE 

PADRONIZAÇÃO 
INTELIGENTE

AVALIAÇÃO DE 
CONFORMIDADE 
INTELIGENTE

ACREDITAÇÃO 
INTELIGENTE

Faz pleno uso de todas as ferramentas associadas às 
novas   tecnologias, incluindo o uso de plataformas de TI 
para o desenvolvimento de padrões e autoria colaborativa. 
As organizações de padrões internacionais estão agora 
explorando o conceito de padrões legíveis por máquina 
(chamados de padrões SMART) que permitiriam que o 
conteúdo técnico dos padrões fosse lido diretamente por 
uma máquina (bem como por seres humanos).

O advento das “tecnologias digitais avançadas” abriu 
novas oportunidades para a IQ e suas organizações. 
Da mesma forma, as necessidades de IQ da 4RI estão 
redefinindo a noção de “qualidade”. Isso faz com que os 
componentes de IQ tenham um desempenho diferente e 
forneçam novos tipos de serviços. Essa transformação 
é chamada de “Infraestrutura da Qualidade Inteligente” 
(Smart QI) ou “Infraestrutura da Qualidade 4.0”.

Esta publicação detalha como os vários componentes do 
Smart QI se adaptaram aos desafios da 4RI e da Indústria 
4.0. Destacamos algumas das conquistas abaixo.

INFRAESTRUTURA DA QUALIDADE 
INTELIGENTE

A avaliação de conformidade lida com a automação de 
atividades de teste e inspeção, inspeções remotas e 
auditoria, bem como o uso de blockchain para certificação 
e rastreabilidade. Ela utiliza todas as tecnologias 
disponíveis (AR/VR, etc.) para o fazer, mas também 
mantém a integridade e a confiança nos processos.

A transformação digital também está impactando 
substancialmente o credenciamento, que agora explora 
avaliações remotas, bem como tecnologias blockchain 
como um mecanismo seguro para certificados eletrônicos.



9



10



11

QUALIDADE 
INTELIGENTE
A publicação ficaria incompleta se não abordasse o 
impacto da digitalização na qualidade não só na própria 
empresa, mas também na cadeia de suprimentos. 
As empresas usam suas cadeias de suprimento para 
entregar um produto/serviço de qualidade com muitos 
componentes fornecidos por provedores externos. A 
integração dessas novas tecnologias está pressionando 
significativamente a gestão da qualidade da cadeia de 
suprimentos não apenas para acompanhar a digitalização, 
mas também para inovar.

A qualidade respondendo aos desafios das novas 
tecnologias ficou designada como  “Qualidade 
Inteligente" (Smart Quality) (também conhecida como 
Qualidade 4.0). A "Qualidade Inteligente" leva toda essa 
abordagem para o próximo nível, com o uso de robótica 
e sensores avançados que fornecem monitoramento e 
medição em tempo real com feedback loops instantâneos 
e correções/ações corretivas pré-programadas e 
executadas automaticamente pela Internet das Coisas 
(IoT), Internet Industrial das Coisas (IIoT) e a Internet 
de Todas as Coisas (IoE). Isso é ainda ampliando pelo 
aprendizado de máquina,  a análise preditiva e a IA na 
melhora continua dos processos de tomada de decisão 
“automáticos”, suportados pela tecnologia blockchain/
distributed ledger technology (DLT) para fins de rastreio 
e fornecimento/rastreamento de dados para fins de 
melhoria contínua.

O contexto da empresa é crucial na forma como ela 
responde aos desafios da Indústria 4.0 e da digitalização. 
A publicação explora quatro modelos de atuação, desde 
empresas com abordagem tradicional de qualidade e 
operando com pouca ou nenhuma digitalização até 
empresas que operam no contexto de “Qualidade 
Inteligente” e em um ambiente de alta digitalização. Ela 
examina as implicações para as empresas de cada modelo 
de atuação. As empresas que adotaram a digitalização 
precisarão repensar sua abordagem à qualidade.

Ela também fornece uma visão detalhada do uso de 
“ferramentas digitais inteligentes” aplicadas a processos 
típicos de Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) para 
qualquer empresa. Por exemplo, o processo de “design e 
desenvolvimento” de produtos e serviços (da ISO 9001) 
seria apoiado por mídias sociais, VR/AR, IA e aprendizado 
de máquina, IoT, IIoT, big data e análise preditiva. A 
publicação identifica as tecnologias avançadas a serem 
usadas para cada um dos processos de SGQ, desde o 
gerenciamento estratégico até o gerenciamento de 
riscos, processos de marketing e clientes, manutenção 
de produção e prestação de serviços, monitoramento, 
medição e resolução de problemas.
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QUALIDADE INTELIGENTE NA 
CADEIA DE SUPRIMENTOS
A digitalização está pressionando significativamente a 
GQ para inovar e garantir a qualidade em todo o processo 
de fabricação, assim como na cadeia de valor inteligente. 
Esta publicação explica a diferença entre cadeias de 
suprimentos e cadeias de valor e o impacto de tecnologias 
avançadas em ambas.

A manufatura progrediu da produção em massa para a 
customização em massa. Escala e volume não são mais 
fatores-chave de sucesso; flexibilidade e produção 
próxima aos clientes são agora os fatores de sucesso com 
fabricação sob demanda e pouco ou nenhum estoque. 
A digitalização, juntamente com cadeias de valor 
inteligentes e cadeias de valor sustentáveis, facilitaram o 
conceito de manufatura inteligente ou fábrica inteligente, 
que é um conceito amplo de produção que otimiza o 
processo de fabricação. É uma abordagem orientada 
para a tecnologia que utiliza maquinário conectado à 
Internet, modelação, big data e outra automação para 

monitorar o processo de produção e aumentar a eficiência 
de manufatura.

A cadeia de valor inteligente engloba digitalização, 
resposta mais rápida aos clientes e comunicação 
aprimorada em toda a cadeia. A cadeia de valor sustentável 
traz questões adicionais de responsabilidade social, boa 
governança, confiança e transparência, emissões líquidas 
zero de carbono e processos circulares que minimizam 
o desperdício. As partes interessadas da cadeia de valor 
inteligente precisam revisar a atribuição de funções de 
qualidade e governança em suas estruturas, bem como 
atualizar e integrar o SGQ em toda a empresa para facilitar 
processos aprimorados de gerenciamento de qualidade 
na cadeia de suprimentos multicamada.

A publicação detalha porque as empresas precisam 
mudar para abraçar a cadeia de valor sustentável com 
todos os seus benefícios.
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O PAPEL DO PROFISSIONAL DA 
QUALIDADE
Por fim, a digitalização está mudando significativamente 
o papel da GQ dentro da organização. Os profissionais 
da GQ precisam operar em um contexto global cada 
vez mais complexo e dinâmico, lidando com novos 
mercados, novos requisitos de conformidade e novos 
desafios na cadeia de suprimentos. Os profissionais da 
GQ precisarão se adaptar para apoiar a transformação 
digital, ajudando as empresas a projetar e redesenhar 
sistemas e processos, bem como a traduzir big data 
em valor real em termos de prevenção de falhas e 
resolução de problemas complexos. Consequentemente, 
os profissionais da GQ que trabalham em cadeias de 
valor inteligentes devem ter outras habilidades muito 
diferentes daquelas anteriormente exigidas quando a 
GQ era uma disciplina interna. A publicação identifica 
as competências que os profissionais da qualidade 
necessitarão no futuro.
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TENDÊNCIAS 
FUTURAS NA 
CADEIA DE  
VALOR  
INTELIGENTE
Olhar para o que o futuro reserva é difícil, pois a 
velocidade da mudança provavelmente aumentará mais 
rapidamente à medida em que a tecnologia se adapta e 
muda. Podemos identificar que no futuro

 » A fabricação de produtos e serviços convergirá com 
base na demanda do mercado.

 » Os fabricantes redefinirão seus processos em torno 
das novas tecnologias.

 » Os processos híbridos homem-máquina estarão em 
alta.

 » A fabricação incorporará mais inteligência 
automatizada.

 » A cultura de fabricação adotará o digital.

Isso provavelmente trará novos desafios para todos.

CONCLUSÃO
A digitalização e a 4RI mudaram tudo sobre a forma como 
trabalhamos, vivemos, interagimos uns com os outros e 
passamos nossas vidas profissionais e de lazer. Tanto a 
IQ inteligente quanto a Qualidade Inteligente são partes 
integrantes da 4RI e da Indústria 4.0 e são vitais para o seu 
sucesso. No entanto, o imperativo da sustentabilidade 
deve ser levado em consideração se o processo como um 
todo deverá beneficiar a humanidade, caso contrário, 
nada terá sucesso.

Temos diante de nós uma oportunidade única de 
alavancar todo o conhecimento adquirido ao longo das 
quatro revoluções industriais para aproveitar ao máximo 
a quinta e garantir sua contribuição aos três pilares do 
desenvolvimento sustentável: o planeta, as pessoas e 
sua prosperidade. 
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