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A Importância da Metrologia na Indústria e nas Relações Comerciais 

 

1. RESUMO 

A Metrologia sempre teve um grande impacto na sociedade, e no sentido real 

cresceu com as necessidades do mercado local, definindo as medidas padrão para 

garantir o comércio justo e a defesa do consumidor.  

O trabalho proposto tem por finalidade discutir a importância da Metrologia e seu 

desenvolvimento no processo de abertura e globalização econômica, onde atua 

como sensor, monitorando e controlando variáveis e atributos dos produtos.   

 

2. INTRODUÇÃO 

Os recentes desenvolvimentos e transformações no cenário mundial levam a 

estruturação de poderosas áreas de influência econômica e de livre comércio, que 

praticamente eliminam as fronteiras geográficas definidas, mas as redefinem pelas 

barreiras tarifárias de natureza técnicas e pela capacidade do desenvolvimento 

tecnológico. Isso requer novos padrões de qualidade e uma crescente demanda por 

Metrologia. Dessa forma o desempenho na atividade metrológica fez-se necessário 

para responder em tempo hábil a celeridade dos avanços ocorridos. 

A Metrologia e qualidade na globalização econômica são áreas do conhecimento 

intimamente relacionadas constituindo poderosos instrumentos de transformação 

com impacto direto no processo de competitividade econômica, fato não recente, 

existindo um precedente histórico na competitividade comercial. Todo o problema 

está associado à produtividade.  

Intimamente correlacionadas, metrologia e qualidade constituem assim 

instrumentos poderosos de transformação da infra-estrutura tecnológica das nações, 

elementos estratégicos que promovem a quebra de barreiras técnicas e viabilizam a 

melhoria dos produtos e sua inserção em mercados competitivos. 

Este trabalho procura mostrar somente com a disseminação de uma cultura 

metrológica e de conformidade é que será possível uma indústria competitiva 

garantindo assim de maneira inequívoca a potencialidade de uma base nacional de 

produtos e bens de serviços. 
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3. OBJETIVOS 

O trabalho proposto procura fornecer e aprofundar a proposta sobre a utilização 

da Metrologia como ferramenta transdiciplinar e discutir problemas e a importância 

no processo de produção onde atua como sensor. 

 

4. METODOLOGIA 

Pesquisa bibliográfica para o desenvolvimento do estudo do desenvolvimento 

histórico intimamente relacionado com os poderosos instrumentos de transformação 

com impacto direto no processo de competitividade econômica. Posteriormente com 

o estudo dos conceitos matemáticos da teoria da medição bem como a análise das 

resoluções de metrologia e normalização no Brasil será feita uma proposta de 

consolidação das atividades de P&D em Metrologia. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os novos padrões de qualidade observados hoje elevam a procura por 

Metrologia, importante área para o controle e estabelecimento de padrões de 

qualidade, isto ocorre em função do novo cenário mundial, onde as relações 

comerciais e econômicas não se restringem mais a simples fronteiras físicas. A 

grande demanda em elevadas taxas produtivas nas indústrias, em conjunto a 

condições adversas, das quais podemos citar o ambiente e até mesmo a operação, 

dificultando em muito os processos de medição, e a própria confiabilidade dos 

mesmos, exigindo sistemas de medição muito mais confiáveis no decorrer de toda a 

cadeia produtiva nas indústrias. 

A confiabilidade de uma medição é obtida através de um tratamento estatístico 

com base nos resultados das medições, obtidos nas condições de produção 

habituais, este método metrológico é frequentemente empregado na área da 

Metrologia Dimensional1, em indústrias que utilizam o método de Produção Seriada2, 

podemos citar como exemplo o caso das montadoras automobilísticas. É na 

produção em larga escala, que a importância dos processos de medição entram 

para assegurar a qualidade no controle sobre a produção e confiabilidade do produto 

final, com dimensões e níveis aceitáveis de variações que ocorrem devido a 

influência de muitos fatores existentes, na grande maioria são erros de processos, 

                                                           
1
 Área da Metrologia.  

2
 Processos em que envolvem séries de montagem de forma ordenada do produto.  
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erros operacionais, mau funcionamento de maquinas, etc3. Esses desvios 

normalmente possuem componentes sistemáticas e/ou aleatórias, estáveis ou não. 

Para assegurar que o produto esteja sendo produzido de acordo com os valores 

especificados devem ser empregadas as ferramentas do Controle Estatístico do 

Processo (CEP), as quais permitem encontrar as variações das condições de 

controle da produção e a necessidade de contra medidas de correção para retornar 

o processo para as condições desejadas. 

O processo produtivo e de medição estão relacionados de forma simples à 

medida que o processo produtivo decorre em sua extensão dos processos de 

medição garantindo o controle da qualidade produtiva, assegurando que o processo 

de produção não desvie muito das especificações do projeto e qualquer variação 

identificada pode ser corrigida. A fim de tornar o processo eficaz, é necessária a 

realização de testes e analise as medições obtidas, identificando e corrigindo as 

causa especiais de variação. As análises das medições obtidas revelam algumas 

condições básicas para que o processo de medição possa ser considerado 

adequado. 

Para o monitoramento e controle dos processos e produtos: pequenas variações 

nas características medidas nos produtos; a variabilidade do processo de medição; 

controle estatístico rigoroso e a necessidade de planejar ensaios objetivos.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A Metrologia está estritamente relacionada com a qualidade, e sem ela não há 

qualidade para os diversos setores econômicos de um pais. Na atual etapa do 

trabalho à partir de uma análise dos índices de mão-de-obra em nossa região, a 

Baixada Santista, revelam a existência de um descompasso entre a demanda por 

qualidade e a oferta de emprego com alto valor agregado, dificultando o aumento da 

competitividade no setor de exportações. As limitações locais da oferta de 

profissionais com conhecimento na área que possam atender às especificações de 

qualidade e normas é uma das variáveis que influenciam o aumento de barreiras 

técnicas à exportação e baixa incorporação de inovações em produtos.  

 

                                                           
3
 ALBERTAZZI E SOUSA, p.337, 2008. 
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