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Inspeção e Rastreabilidade 

 

 Resumo 

 
 A adequação do projeto de inspeção com rastreabilidade no processo 

produtivo possibilita no controle de qualidade fácil localização do lote, isto devido 

o registro em sistema do selo QR Code arquivado durante o processo de 

fabricação do produto, este arquivamento no sistema integrado de manufatura 

disponibiliza a informação contida no Code com a leitura deste holograma. 

Portanto obtém a visualização deste a partir da geração do código em fase inicial 

do projeto e acompanha por todas as etapas do processo produtivo. Identificada 

a não conformidade é possível corrigir antes dos processos posteriores, no qual 

proporciona redução de custos e falhas no processo, melhor utilização hora-

máquina e homem-hora, a redução no impacto ambiental de consumo de papel 

em produção e o avanço tecnológico na linha de produção pela utilização de 

novos recursos de controle de qualidade. 

 
 Introdução 

 
 O uso do QR Code é conhecido para realizar inventários, controles de 

estoque, entretanto, com a ampliação das informações obtidas através da 

alimentação no banco de dados, o processo produtivo terá um controle de 

qualidade simultâneo e uma visualização em um endereço URI que permite a 

correção no processo antes de encaminhar a clientes e processos seguintes. 

 O desenvolvimento desta pesquisa iniciou ao identificar a necessidade de 

controle assíduo da qualidade no processo, assim como a ferramenta de 

qualidade seis sigmas é uma das estratégias da gerencia para trabalhar livre de 

falhas no processo, com a implantação do processo de rastreabilidade na 

inspeção de qualidade obtemos o controle simultâneo ao processo. Segundo 

QUINTELLA “[...] a medida que um processo esta sendo utilizado, os 

computadores podem controlar sua eficácia [...]”, a partir do controle desta 

eficácia o processo informatizado possibilita  o acompanhar e identificar não 

conformidade entre as etapas. 

 



“A rastreabilidade existe para garantir ao 

consumidor um produto seguro e saudável, por 

meio do controle de todas as fases de produção, 

industrialização, transporte, distribuição e 

comercialização, possibilitando uma perfeita 

correlação entre o produto final e a matéria-prima 

que lhe deu origem.” (LUCHIARI, 2001). 

 

 Empresas e indústrias tem destaque no mercado pela vantagem competitiva, 

sendo a garantia de qualidade reconhecida caso a empresa possui certificações 

reconhecidas perante a Associação Brasileira de Normas técnicas (ABNT), de 

acordo com a NBR ISO 9001-2000 rastreabilidade é a “capacidade de recuperar 

o histórico, a aplicação ou a localização daquilo que está sendo considerada”, a 

importância do registro histórico e de fácil localização do mesmo perante 

avaliações, seja de possíveis clientes ou para qualificação no processo de 

renovação das certificações, permite um diferencial competitivo e o compromisso 

com a qualidade produtiva no processo, a NBR ISO 9001-2000 define processo 

como "conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transforma 

insumos (entradas) em produtos (saídas)”, a partir da organização das entradas 

no processo possibilita em ações corretivas aonde este registro histórico facilita 

tomadas de decisões. 

 O controle através da rastreabilidade como ferramenta na gestão da 

qualidade e integrado aos departamentos, por exemplo, produtivo, de logística, 

manutenção, projetos, engenharia e manufatura, possibilita maior qualidade no 

produto final e ótimo pós-venda. 

 
 Objetivos 
 

 Quero apresentar uma alternativa para o controle de qualidade na linha de 

produção através de um sistema de rastreabilidade contendo informações 

coletadas durante o processo, informações sejam de dados de medições, 

aspectos e características do produto, gráficos de controles ou ferramentas de 

qualidade. 

 



O objetivo abrange benefícios tais como: reconhecimento da atualização de 

novas tecnologias de gestão para uma vantagem competitiva e habilidades no 

processo, redução de custos anuais com o uso descartável de papel, portanto, 

contribui com a redução no impacto ambiental e esgotamento de recursos 

naturais. Outro resultante é a utilização do layout com o aumento de área útil por 

não fazer necessário o arquivamento de registros em papeis, feitos estes 

eletronicamente. 

 

Metodologia 

 

Segundo JAMES (1994), “[...] As decisões devem ser baseadas em fatos 

(dados) e não em instintos ou mera experiência [...]”, os dados contidos nas 

TAGs (etiqueta Code), certifica a veracidade no processo. A leitura da TAG é 

realizada através de radio frequência (RF), ou seja, por ondas eletromagnéticas 

através de indução das informações coletadas que gravam na memória 

holográfica. Quando o microcontrolador recebe o sinal do leitor cria a interface 

com o software de integração, ou seja, alimenta o banco de dados ou sistema 

integrado de manufatura (SIM), da mesma forma durante o processo no produto 

é fixado a TAG que possibilita a leitura posterior à inspeção ou produção. 

As informações contidas no holograma alimenta o banco de dados, 

entretanto, as mesmas podem ser filtradas e disponibilizadas a clientes como 

especificação do produto adquirido assim como no momento de auditoria do 

produto a leitura seja ela feita na fase de produção ou no banco de dados. 

 

Desenvolvimento 

 

 Após identificação da importância do processo de inspeção de qualidade de 

produtos, abaixo compreende desde a captação dos conceitos e ferramentas da 

qualidade, quais possíveis soluções para aperfeiçoamento da metodologia de 

inspeção em linhas de produções, dentre outros fatores que no decorrer foi 

agregado. 

 

 

 



 Fluxo de Inspeção de Qualidade 

 

 Em uma linha de produção observado o processo de inspeção de qualidade, 

no qual o funcionário responsável realiza as medições conforme a folha de 

processo para controle e parâmetro de produção, algumas ferramentas são 

utilizadas, segundo CAMPOS (1940) “O fluxograma é o inicio da padronização 

(garantia da qualidade)”, o fluxograma no processo de uma área, departamento 

ou célula é definido para controle das especificações e padronização, assim 

como a ferramenta 6 sigmas busca a melhoria contínua para alcançar, maximizar 

e manter o processo. 

 

“[...] uma metodologia estruturada que incrementa a 

qualidade por meio da melhoria continua dos 

processos envolvidos na produção de um bem ou 

serviço reduzindo a variação da entrega de 

resultados [...]” ROTONDARO (2002). 

  

 Coleta de dados 

 

 A inspeção garante a qualidade conforme especificações, tolerâncias 

fundamentais e coleta de dados por amostragem de produto, sendo a únic a 

forma de obter informações da realidade criando a inferência estatística. Baseado 

nos resultados obtidos no processo de inspeção, os dados alimenta às 

ferramentas de controle, obtendo conhecimento claro da conformidade 

especificada. O controle de qualidade é a garantia que o produto esta conforme o 

projeto, desta forma após coletado os dados de medições e testes são feitos as 

aplicações necessárias para geração de gráficos e ferramentas da qualidade 

cabíveis. 

 Obtida as informações, estas são inseridas no banco de dados e/ou sistema 

integrado, no qual durante as etapas do processo poderão simultaneamente ser 

conferida as informações, com ação imediata na tomada de decisão para 

correção. 

 

 



 Software de rastreabilidade 

 

 A exigência de arquivar dados de inspeção de qualidade é determinada pela 

norma ABNT ISO 9001:2008 no seu requisito 4.2.4 – Controle de Registros da 

Qualidade determina como manter os registros, sendo estes, legíveis, 

prontamente identificáveis e recuperáveis. Os registros obrigatórios são 

determinados conforme a figura 1 abaixo ilustrada: 

 

 

Figura 1 – Determinação do Controle de registros ISO 9001:2008. 

   

 Portanto, os dados coletados devem ser arquivados de maneira clara e 

objetiva, e registrados de duas formas: 

 



 Etiqueta Code: Finalizada a etapa ou lote, é impressa a etiqueta do QR Code; 

 Armazenamento em sistema: Conforme informações inseridas no terminal 

(Computador) pelo funcionário responsável, é alimentado o banco de dados 

(Sistema integrado de manufatura). 

 

 Vinculado os dados à imagem exclusiva do holograma QR Code, é 

disponibilizado os dados tanto pela leitura da etiqueta, quanto pela 

disponibilidade de informação nos dados de sistema. 

  

 Resultados 

 

 A imagem, reputação e marketing de uma empresa é fundamental 

determinante para o avanço ou declínio dela, desta forma o resultante de 

implementação do processo de inspeção e rastreabilidade é um avanço 

tecnológico, reconhecimento do controle total da qualidade e responsabilidade na 

produção, possibilitando abranger o mercado competitivo das indústrias pelo 

comprometimento com a qualidade total.  

 Ao adotar o processo de inspeção e rastreabilidade é possível obter uma 

redução significativa no consumo de papel por não necessitar a utilização para 

registro e arquivamento de dados coletados, a realizar pelo computador. 

Contribui para o aproveitamento de layout ao dispensar o uso de arquivos, assim 

como a grande preservação e evitar o esgotamento dos recursos naturais pela 

diminuição do consumo no mercado e sempre buscar a sustentabilidade. 

 A utilização da rastreabilidade no Brasil é usual no ramo alimentício, contudo 

a garantia de qualidade deve ser requisito primordial em todos os ramos de 

atividades. Segundo GS1 Brasil, conforme publicação postada por Cristiane 

Pires, Contabilidade na TV, “Atualmente, mais de 1,3 milhão de empresas usam 

o código de barras no mundo, e, no Brasil, são mais de 57 mil”, destaca João 

Carlos de Oliveira, presidente da GS1 Brasil – Associação Brasileira de 

Automação, entidade responsável pela aplicação do código de barras. 

 

 

 

 



 Considerações Finais 

 

 A utilização deste processo não resulta em problemas, desde que inserida as 

informações claramente no sistema, há não deixar brechas, lacunas de 

informações de modo não lesionar a análise e adoção de ferramentas da 

qualidade. O processo de inspeção é realizado durante a fabricação, portanto 

não viabiliza as informações se não estiverem completas para prosseguir com 

etapas até a liberação do produto acabado, evitando assim falhas, brechas ou 

deficiência de informação contida no QR Code e/ou Sistema de banco de dados. 
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