
 

 

 

 

Novos desafios para 

a engenharia da qualidade 
 

 

H e n r i q u e t a  N ó v o a  
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

hnovoa@fe.up.pt 
 

J o s é  L u í s  B o r g e s  
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

jlborges@fe.up.pt 
 

J o s é  A .  S a r s f i e l d  C a b r a l  
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

jacabral@fe.up.pt 
 

 

 

 



 

Resumo: A maioria dos métodos e das técnicas tradicionais de SPC, associados aos proces-
sos de manufatura prevalecentes nas últimas décadas, está desajustada face às recentes ino-
vações tecnológicas, como, por exemplo, a expansão do número de sensores, o processa-
mento em tempo real de uma enorme quantidade de dados (Big Data), o aumento da largura 
de banda e a redução dos custos de comunicação. Consequentemente, abrem-se novas áreas 
de investigação e de aplicação para a «engenharia da qualidade» e para a estatística industrial, 
não só no que se refere à abordagem e à identificação de problemas, como também à monito-
rização de processos. Após uma breve introdução sobre a evolução da monitorização de pro-
cessos nas últimas décadas, discutem-se as características essenciais do que se entende por 
Big Data e aborda-se a necessidade de se recorrer a novos instrumentos de análise, nomea-
damente às técnicas de visualização de dados. Em conclusão, afirma-se que hoje e sobretudo 
nos tempos mais próximos, os profissionais da qualidade terão que possuir competências mais 
alargadas e dispor de novas ferramentas, para que sejam capazes de dar uma resposta ade-
quada à complexidade e à multidisciplinaridade dos atuais desafios. 
 

Palavras-chave: Big data; Controlo estatístico de processo; Monitorização de processos; SPC; 
Técnicas de visualização. 

 

Abstract: Most of the traditional SPC methods and techniques, associated with the prevailing 
manufacturing processes of the past decades, are misaligned with the recent technological 
innovations, such as the expanding number of sensors, real-time processing capability of large 
amounts of data (Big Data), bandwidth’s increase and the reduced communication costs. Thus, 
new areas of research and application of quality engineering and industrial statistics surged, not 
only for dealing and identifying quality problems, but also for process monitoring. After a brief 
introduction concerning the evolution of process monitoring in the past decades, the essential 
characteristics of Big Data is discussed, and the need to use new analytical tools, such as data 
visualization techniques, is explained. In conclusion, the authors challenge quality professionals 
to broaden their horizons and acquire a new set of competences and an enlarged toolset of 
techniques, so that they can respond adequately to the complexity and multidisciplinary nature 
of the current challenges. 
 

Keywords: Big data; Process monitoring; Statistical process control; SPC; Visualization techni-
ques. 
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1. Nota introdutória 

Não é já possível passar ao lado da revolução que a aquisição de dados em 

tempo real, as novas redes de comunicações e a sensorização ubíqua estão a cau-

sar nas organizações, exigindo dos profissionais da qualidade novas competências e 

capacidades. De facto, face à atual expansão da sensorização e do processamento 

em tempo real de uma enorme quantidade de dados, muitos dos métodos e das téc-

nicas tradicionais de Controlo Estatístico de Processos (SPC) estão hoje desajustados. 

Segundo Montgomery (2014), há paralelismos evidentes entre o esforço que foi 

exigido aos profissionais da qualidade nas últimas duas décadas, que os obrigou a 

passar de uma visão da qualidade restrita e focada na manufatura e na qualidade do 

produto final – «the little q», para uma visão da qualidade abrangente preocupada 

em melhorar todas as dimensões do negócio e extensiva a todos os sectores – «the 

big Q», e o esforço de aquisição de novas competências que lhes é hoje imposto. 

De facto, a quantidade enorme de informação que facilmente se pode compilar, 

popularmente arrumada sob a designação de «Big Data», torna os métodos analíti-

cos tradicionais de monitorização de processos desadequados, requerendo o uso de 

novas abordagens alicerçadas em técnicas comummente ligadas à informática e 

computação, particularmente naquilo que concerne ao tratamento e análise de gran-

des quantidades de dados. 

Assim, o tempo é de reinvenção e de reformulação de competências dos profis-

sionais da qualidade, capacitando-os para os novos desafios. Como bem disse 

Pedro Saraiva (Saraiva, 2017), «Dá-se erradamente por adquirido que a batalha da 

qualidade teve o seu tempo, sendo agora a hora da inovação, como se a inovação 

sem qualidade fosse algo com qualquer tipo de sentido». De facto, para que a quali-

dade não perca o «comboio» do século XXI, as técnicas e os métodos utilizados 

pelos seus profissionais têm que estar alinhadas com os novos tempos. 

Este artigo pretende contribuir para a discussão sobre este tópico, tentando 

organizar de uma forma não exaustiva as grandes correntes que se identificam no 

meio industrial e nos serviços, e que exigem novas abordagens. 

Como o tema é vasto, optou-se por privilegiar as abordagens mais quantitativas, 

comummente designadas por «engenharia de qualidade» e, em particular, as abor-

dagens relacionadas com a monitorização e melhoria dos processos, em detrimento 

das áreas da gestão da qualidade, bem estabelecidas e disseminadas, quer a nível 

nacional, quer internacional. 

Para tal, depois de uma breve introdução sobre os desenvolvimentos da monito-

rização de processos, discutem-se brevemente as características essenciais do que 



156  TMQ – TECHNIQUES, METHODOLOGIES AND QUALITY –  Número Especia l  10 anos – Qual idade no Futuro |  2019 

 

se entende por Big Data, bem como a necessidade de se dispor de novos instru-

mentos de análise no contexto da monitorização de processos. Entre as várias fer-

ramentas possíveis, refere-se o papel que, neste contexto, as novas técnicas de 

visualização de dados podem desempenhar. 

 

 

 

2. Desenvolvimentos na monitorização 

e melhoria de processos 

Os métodos tradicionais de monitorização estatística da qualidade (habitual-

mente designadas por Statistical Quality Monitoring – SQM ou por Statistical Quality 

Control – SQC) foram inicialmente desenvolvidos para produção em massa (Colo-

simo et al. 2018a). Woodall (2000) considera o controlo estatístico de processo (SPC 

– Statistical Process Control) como uma subárea do SQC, descrevendo-o como uma 

coleção de métodos que têm, genericamente, o objetivo de permitir compreender, 

monitorar e, finalmente, melhorar o desempenho dos processos ao longo do tempo. 

A utilização sistemática destes métodos permite ganhar um conhecimento aprofun-

dado da variabilidade do processo e da sua estabilidade num determinado momento 

e ao longo do tempo, permitindo avaliar a sua capacidade real e potencial. 

De acordo com Woodall and Montgomery (2014), as três principais característi-

cas dos métodos mais usuais de monitorização estatística são: (1) a recolha de 

dados num determinado período temporal, (2) a desejável rápida deteção de altera-

ções nos parâmetros das distribuições de probabilidade devidas a causas assinalá-

veis (ou especiais) de variação, e (3) a avaliação do desempenho do processo (em 

controlo), medido através de um indicador que permita determinar a frequência de 

falsos alarmes. 

Neste contexto, as cartas de controlo são um dos instrumentos mais utilizados, 

dizendo-se de um modo simples que um processo está «em controlo» se a distribui-

ção da característica de qualidade em análise está estável ao longo do tempo, ou 

que está «fora de controlo» quando ocorrem alterações significativas na sua distri-

buição (Woodall, 2000). 

Importa realçar a diferença que há na utilização de uma carta de controlo baseada 

num conjunto de dados históricos, com o objetivo de avaliar retrospetivamente se o 

processo esteve em controlo estatístico (Fase 1), e a sua utilização prospetiva com 

base na utilização sequencial de amostras retiradas de um processo ao longo do 

tempo com o objetivo de detetar alterações à situação de «em controlo», a desig-
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nada Fase 2 (Woodall, 2000). Passar da Fase 1 para a Fase 2 na utilização das car-

tas de controlo requer um grau superior de conhecimento sobre o processo e uma 

grande experiência. 

Devido à sua aparente simplicidade, sendo na sua génese ferramentas gráficas 

pouco elaboradas e de fácil aplicação, estes métodos de monitorização de proces-

sos tornaram-se extremamente populares em todo o mundo, desde o seu desenvol-

vimento em 1924 por Shewhart. Assim, a par do sucesso que estes métodos gran-

jearam e da cada vez maior importância que se foi atribuindo à redução da variabili-

dade para a melhoria dos processos (D. C. Montgomery, 2008), as cartas de con-

trolo foram objeto de uma aturada investigação pela academia nas últimas décadas, 

com inúmeras propostas de novas abordagens estatísticas, acomodando situações 

de monitorização variadas e cada vez mais complexas. 

Consequentemente, o âmbito de utilização deste instrumento sofreu, desde os 

seus primórdios, uma considerável expansão, passando de uma utilização quase 

restrita a processos de manufatura para a aplicação em contextos diversificados, 

particularmente na saúde pública e em áreas financeiras (Frisén, 2009). 

Mesmo considerando a monitorização de processos univariados, surgiram inúme-

ras soluções para resolver vários tipos de problemas, desde as cartas CUSUM e as 

EWMA, mais robustas e sensíveis a pequenos desvios dificilmente detetáveis pelas 

cartas Shewhart, até cartas específicas para a produção em batch ou short-run, ou 

cartas desenhadas para processos exigindo um elevado nível de capacidade (seis 

sigma), ou mesmo cartas para processos com múltiplos streams (group control 

chart) (D. C. Montgomery, 2008). 

Se num primeiro momento a aplicação das cartas de controlo se restringia à 

monitorização de uma única característica ao longo do tempo, rapidamente surgiu a 

necessidade de controlar em simultâneo várias características potencialmente rela-

cionadas, tornando os métodos clássicos de controlo ineficientes e passíveis de 

conclusões erróneas (D. C. Montgomery, 2008). Os métodos multivariados iniciais 

apareceram como extensões multivariadas das cartas Shewhart, tal como é o caso 

das cartas Hotteling T2, ou como extensões multivariadas das cartas EWMA, sendo 

estes métodos vulgarmente enquadrados no chamado Controlo Estatístico de Pro-

cessos Multivariados (Multivariate Statistical Process Control). É assim usual classi-

ficarem-se as cartas de controlo em duas categorias: cartas univariadas e cartas 

multivariadas, sendo estas últimas apenas utilizadas em situações em que o número 

de variáveis não é excessivo, indicando-se como referência o número máximo de 

dez (D. C. Montgomery, 2008). Em situações em que o número de variáveis é supe-

rior a este valor são usuais técnicas de redução da dimensionalidade do problema 

geralmente recorrendo à Análise Fatorial (Factor Analysis) ou à Análise de Compo-

nentes Principais (Principal Components Analysis). 
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Registe-se que os sistemas de produção contínuos, tais como os tipicamente 

associados à indústria química, devido à inerente complexidade dos fenómenos a 

monitorar e à frequência com que se verificam dados autocorrelacionados, estiveram 

sempre na vanguarda do desenvolvimento e da utilização das mais diversas e ino-

vadoras técnicas. Sob a designação genérica de chemometrics, a esta indústria se 

devem grandes avanços na capacidade de combinar métodos da estatística multiva-

riada, da matemática aplicada, das ciências da computação e do process system 

engineering, para diagnosticar e acompanhar processos industriais complexos. 

Num artigo seminal de Woodall e Montgomery (2014) é elencado um extenso 

número de desenvolvimentos recentes para monitorização estatística de processos. 

Entre outros, referem a vigilância espaço-temporal (spatiotemporal surveillance), a 

monitorização de perfis (profile monitoring), a monitorização multifase (multistage 

monitoring), bem como a monitorização de processos com inúmeras variáveis (nor-

malmente referidos como high dimensional). 

A título de exemplo, não só devido à sua aplicabilidade prática, mas também 

devido às inúmeras extensões possíveis, Woodall et al. (2004) consideraram a 

monitorização de processos e produtos recorrendo a perfis (profile monitoring) como 

uma das áreas mais promissoras no controlo de estatístico de processos. A ideia 

subjacente a esta técnica é simples: baseia-se no facto de que a qualidade de um 

processo ou de um produto é amiúde melhor caracterizada e sintetizada através de 

uma relação funcional entre a característica crítica da qualidade e uma ou mais 

variáveis explicativas. 

Com esta técnica, em cada momento de amostragem, o que se pode observar é 

um conjunto de dados que podem ser representados por uma curva (ou perfil). De 

acordo com a relação funcional existente, os perfis podem ser classificados em dife-

rentes categorias, tais como linear simples, linear múltipla, spline e logística (Koo-

sha, Noorossana, e Megahed, 2017). Assim, a partir das funções em monitorização 

são estimadas as características (features) que lhes são inerentes, como por exem-

plo coeficientes de regressão, que posteriormente são usados como entrada num 

sistema de monitorização SPC baseado em cartas de controlo tradicionais. Esta fase 

de pré-processamento é inexistente na literatura tradicional de SPC, o que torna o 

método original, tendo esta abordagem sido objeto de extensões para o tratamento 

de imagens (Megahed e Jones-Farmer, 2015). 

Um dos maiores desafios atuais para os profissionais da qualidade decorre da 

dificuldade de se lidar com estruturas de dados complexas e de grande dimensão no 

âmbito de uma framework estatística na avaliação da estabilidade dos processos e 

da sua capacidade (Maleki, Amiri, and Castagliola, 2018). Um exemplo de estruturas 

de dados complexas com crescente aplicação em problemas da vida real e da 

indústria em particular, tem a ver com o tratamento de imagens. As técnicas de aqui-



NOVOS DESAFIOS PARA A ENGENHARIA DA QUALIDADE 159  

Henr iqueta Nóvoa •  José Luís  Borges •  José A.  Sarsf ie ld Cabra l  

sição de dados provenientes de imagens vem merecendo uma atenção crescente 

entre os investigadores (Koosha, Noorossana, e Megahed, 2017) e têm um potencial 

enorme de aplicação prática. 

Perante estes desenvolvimentos e em síntese, a maioria dos métodos e das téc-

nicas tradicionais de SPC não são capazes de dar resposta ao número de variáveis, 

ao volume e à velocidade de processamento de dados que, em tempo real, são dis-

ponibilizados pelos equipamentos dos novos processos de manufatura. Conse-

quentemente, aquilo que habitualmente se designa por Big Data abriu novas áreas 

de investigação e de aplicação para a estatística industrial, não só no que se refere à 

identificação de problemas, mas também na reavaliação dos paradigmas que inspi-

raram as abordagens iniciais de monitorização de processos (Nair, Hansen, e Shi, 

2006). Nestas condições, a apropriação pela «engenharia da qualidade» de novos 

métodos e técnicas de tratamento e análise de dados no âmbito da Big Data parecer 

ser necessária e urgente. 

 

 

 

3. Big data e SPC 

Devido aos rápidos avanços nas tecnologias de aquisição de dados e de com-

putação, quantidades massivas de dados sobre processos e produtos, muitos pos-

suindo estruturas especiais – imagens, dados funcionais, séries temporais multidi-

mensionais (high-dimensional), etc. –, são hoje recolhidas pelas organizações de 

forma rotineira (Nair, Hansen, e Shi, 2006). 

Big Data é o termo popular para designar esta quantidade massiva de dados, 

pressupondo a existência de grandes e diversas bases de dados, e/ou datasets lon-

gitudinais gerados por uma grande variedade de instrumentos, sensores e/ou dados 

gerados por transações computacionais (computer-based transactions) (Megahed e 

Jones-Farmer, 2015). A utilização do termo Big Data encerra em si múltiplas condi-

ções necessárias, mas não suficientes: (1) o tamanho e o volume dos dados, a (2) 

variedade dos dados presentes e (3) a velocidade com que os dados são acumula-

dos. Conhecidos como os 3V’s, o Volume, a Variedade e a Velocidade, estas são as 

três características principais que distinguem o que se entende por Big Data (Mega-

hed e Jones-Farmer, 2015). 

Os avanços recentes das tecnologias de sensores e de sistemas de medida 

automáticos, associados ao decréscimo acentuado dos seus custos (incluindo o do 

armazenamento dos dados), levou a que seja agora possível acumular de forma 
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económica enormes volumes de dados provenientes das mais variadas fontes. Estes 

desenvolvimentos tecnológicos deram origem a grandes fluxos de dados e estrutu-

ras complexas, difíceis de tratar, colocando grandes desafios às técnicas de monito-

rização tradicionais e requerendo novas abordagens à vigilância, controlo/monitori-

zação estatística de processos (Capizzi, Zou, e Tsung, 2018). 

No entanto, a aquisição de dados não se traduz automaticamente em conheci-

mento do sistema em análise. Esta noção não é de todo nova para a comunidade 

estatística (Deming realçou este facto) e são de há muito conhecidos pela comuni-

dade de sistemas de informação os modelos DIKAR – Data, Information, Knowledge, 

Action, Results (Ward e Peppard, 2002), que traduzem o árduo processo de passar 

dos dados à informação e ao conhecimento e, posteriormente, a resultados. 

Apesar de a informação sobre o tema ser muito vasta, julgamos ser importante 

reter duas ideias importantes: 

1. por um lado, há inúmeras técnicas disponíveis para a análise de vastos conjun-

tos de dados, sendo esta uma área em grande expansão; 

2. por outro, a utilização destas técnicas pressupõe uma metodologia de análise 

rigorosa, envolvendo geralmente inteligência artificial e processamento de dados, 

nomeadamente off-line. 

 

No âmbito do processo analítico associado à Big Data, os termos data mining, 

business intelligence, business analytics, e predictive modelling estão associados a 

técnicas com significados diferentes, tendo em comum a análise de grandes con-

juntos de dados, recorrendo a conhecimentos de inteligência artificial, computer 

science e estatística (Megahed e Jones-Farmer, 2015). É indispensável que os pro-

fissionais da qualidade percebam de que forma é que estas novas abordagens 

podem ser úteis nas áreas de monitorização e vigilância de processos nos quais 

estão envolvidos e reforcem as competências nestes domínios. 

Aqueles autores apresentaram ainda vários exemplos de como o SPC poderá vir 

a ser usado no contexto Big Data, realçando as diferenças em relação ao SPC tradi-

cional. Os exemplos agrupam-se de acordo com o tipo de dados em questão. Em última 

análise, a natureza e a variedade dos dados, sejam eles, texto, imagens, vídeo, bem 

como o volume a velocidade em cada aplicação, ditam o método e a técnica a utilizar. 

Um outro exemplo que requer métodos e técnicas avançados de monitorização e 

que está em grande crescimento, é a manufatura aditiva (vulgarmente designada por 

impressão 3D). Trata-se de uma tecnologia disruptiva que tem o potencial de alterar 

significativamente a natureza dos processos de manufatura no futuro, criando uma 

mudança de paradigma análoga à que ocorreu quando se passou de processos 

artesanais para a produção em massa. Também aqui se colocam grandes desafios, 
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devendo ser desenvolvida uma nova geração de sistemas de «engenharia da quali-

dade», suficientemente robustos e fiáveis para garantirem uma manufatura aditiva 

de elevada qualidade (Colosimo et al. 2018b). 

Um dos tópicos também em grande expansão é a utilização de imagens para 

monitorização de processos, que em Megahed e Jones-Farmer (2015) é tratada no 

âmbito da denominada functional data (FDA), e que Woodall et al. (2004) associa-

ram ao profile monitoring. 

A monitorização de imagens pode ser considerada como uma extensão natural 

dos métodos de análise de perfis, em situações nas quais as variáveis explicativas 

indicam a localização da intensidade das medidas na imagem (Megahed, Woodall, e 

Camelio, 2011). Em processos de manufatura, a monitorização baseada em imagens 

proporciona o acompanhamento de uma ampla variedade de características, tais 

como dados dimensionais, dados da geometria do produto, padrões de superfície e 

defeitos de acabamento, tudo em tempo real. 

Uma área relacionada com a anterior tem a ver com os scanners de superfície 

3D, que permitem recolher milhões de dados pontuais, permitindo que toda a 

geometria da superfície do produto seja utilizada na monitorização do processo. O 

aproveitamento destes dados para antecipar a deteção das alterações dos proces-

sos que dão origem à produção de itens não-conformes parece ser muito auspiciosa, 

mas carece ainda de desenvolvimentos para atingir todo o seu potencial (Megahed e 

Jones-Farmer, 2015). 

Atualmente, sistemas de visão das máquinas (Machine Vision Systems) são 

muito usados na indústria por serem mais baratos e eficazes do que a inspeção 

visual, sendo a utilização de imagens para separação de produtos não-conformes 

uma prática corrente e já bem estabelecida, mas onde se continuam a colocar novos 

desafios, como por exemplo cadências muito elevadas (Koosha, Noorossana, e 

Megahed, 2017). De facto, o processamento de imagens é um exemplo claro de 

uma estrutura de dados complexa: assim, à medida que a utilização de imagens 

processadas em tempo real aumenta, haverá a necessidade de se dispor um 

número crescente de aplicações práticas, onde os conceitos associados ao SPC 

podem desempenhar um papel importante (Megahed, Woodall, e Camelio, 2011). 

No entanto, é curioso verificar que, de acordo com a literatura recente (Koosha, 

Noorossana, e Megahed, 2017), os esforços vêm convergindo no sentido de se inte-

grarem as técnicas de processamento de imagem com o SPC, por forma a criar uma 

abordagem baseada em cartas de controlo utilizando os dados das imagens recolhi-

das. Ou seja, mantêm-se a preocupação de desenvolver procedimentos que inte-

grem simultaneamente os benefícios das técnicas de SPC e a informação capturada 

nas imagens. 
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Neste contexto, as técnicas de visualização podem desempenhar um papel impor-

tante, quer numa fase inicial de análise e de melhor entendimento dos problemas (Fase 

1), quer posteriormente na operacionalização da monitorização de processos (Fase 2). 

Note-se que Han J. et al. (2011) dividiram o processo analítico que permite pas-

sar dos dados ao conhecimento em sete etapas, a última das quais está relacionada 

com a representação do conhecimento extraído, sendo aqui usual a utilização de 

técnicas de visualização de dados para o transmitir de uma forma compreensível. 

Os métodos tradicionais de controle multivariados têm como procedimento prin-

cipal o cálculo de uma estatística resultante de uma transformação das variáveis de 

input (como por exemplo o T2 referido anteriormente). Esse procedimento tem como 

pressuposto a correta identificação e seleção das variáveis que impactam a caracte-

rística do processo que se pretende monitorizar. 

No entanto, são frequentes os processos nos quais o grande número de variáveis 

em jogo dificulta de forma determinante a prévia identificação do subconjunto de 

variáveis (e da respetiva combinação) que podem determinar alterações significati-

vas da característica em avaliação. 

Nestas situações existe um caminho promissor a explorar, tirando partido e con-

jugando as atuais capacidades computacionais, que permitem processar grandes 

volumes de dados, com a capacidade do cérebro humano na identificação de 

padrões visuais. De facto, o ser humano possui um poderoso mecanismo visual de 

perceção e deteção de padrões que pode ser potenciado pela disponibilização de 

métodos de visualização de dados especificamente desenhados para a análise e 

monitorização de processos. 

Registe-se que os métodos de visualização de dados são especialmente ade-

quados para contextos em que não é possível definir de forma exata aquilo que se 

pretende avaliar. As tecnologias atuais disponibilizam os meios necessários para a 

criação de ferramentas capazes de, por um lado, processarem grandes volumes de 

dados complexos e, por outro, proporcionarem mecanismos de análise visual que 

permitem ao utilizador explorar e compreender melhor os dados e encontrar padrões. 

As novas linguagens de programação, como o D3,1 disponibilizam bibliotecas 

especificamente desenvolvidas para a criação de visualizações customizadas e inte-

rativas que podem ser disponibilizadas num browser. 

Note-se que a criação de uma visualização customizada consiste na conceção 

de uma representação visual dos dados desenvolvida especificamente de acordo 

com as características do problema em análise, promovendo a compreensão por 

                                                   

(1) https://d3js.org/ (Data-Driven Documents). 
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parte do analista das particularidades do problema. Essa nova representação pode 

ser conjugada com mecanismos interativos de filtragem, seleção e zoom dos dados, 

facilitando a sua exploração e análise. Dessa forma, será possível disponibilizar um 

sistema interativo que, por exemplo, apresente numa primeira fase a informação de 

forma sumária, permitindo ao utilizador explorar em detalhe um subconjunto dos 

dados através de funcionalidades das opções de seleção e filtragem. 

A conceção de novas formas de visualizar os dados que sejam adequadas à 

monitorização (e ao controle da qualidade) de um sistema produtivo requer compe-

tências multidisciplinares (eventualmente uma equipa). Nesse contexto é necessário: 

1. conhecimentos profundos das características do sistema produtivo; 

2. domínio das técnicas e métodos de monitorização; 

3. conhecimento dos princípios basilares da conceção e implementação de sis-

temas de visualização interativos, que inclui a teoria da perceção e dos meca-

nismos cognitivos, assim como o das linguagens de programação. 
 

Os métodos «tradicionais» de monitorização de características da qualidade 

terão sempre o seu lugar em processos para os quais são conhecidos os fatores que 

impactam a qualidade (e as relações entre eles), tornando possível a construção de 

um, ou mais do que um, indicador a ser monitorizado. Em sistemas complexos, nos 

quais as características intrínsecas não são totalmente conhecidas e/ou em que o 

número de variáveis é grande, é difícil a identificação daquelas que devem ser 

monitorizadas. Nestes casos, dispor de um sistema interativo de visualização e de 

um analista devidamente treinado pode ser decisivo, particularmente no âmbito 

daquilo a que anteriormente se designou por «Fase 1». 

Resumindo, a vulgarização da produção e armazenagem de dados com eleva-

das características 3V (Volume, a Variedade e a Velocidade) torna os métodos e 

técnicas usuais de SPC desatualizados, mas, simultaneamente, abre novas e pro-

missoras oportunidades para a «engenharia da qualidade». Para que tais oportuni-

dades possam ser devidamente aproveitadas pelos profissionais da qualidade é 

necessário desenvolver um esforço importante de atualização e de acompanha-

mento dos novos desenvolvimentos. 
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4. Notas finais 

Como facilmente se depreende daquilo que foi dito, a vigilância e monitorização 

de processos com Big Data difere substancialmente do SPC tradicional. Em suma, é 

fácil compreender que, neste contexto e naquilo que concerne o tratamento, repre-

sentação e análise de dados, os profissionais da qualidade enfrentam grandes desa-

fios. Para lhes poderem responder terão de adquirir novas competências, utilizar 

métodos e técnicas inovadores e, seguramente, serem capazes reunir à sua volta 

valências multidisciplinares que, tipicamente, estarão fora da sua esfera de atuação 

e conhecimentos. 

No entanto, a realidade empresarial está ainda longe de poder tirar todo o partido 

possível destas novas possibilidades. A verdade é que, na maioria dos casos, a utili-

zação dos métodos SPC tradicionais ainda é reduzida e muitas vezes incipiente. 

Apesar disso, não é menos verdade que cada vez será mais importante para aqueles 

que pretendem estar na «linha da frente» disporem de competências e capacidades 

para lidarem com as novas realidades que a Big Data proporciona. Citando Capizzi 

G. et al. (2018), «new techniques for quickly detecting and diagnosing abnormal acti-

vities in sequences of massive amounts of complex data become increasingly crucial 

and important». 

Embora o desafio seja significativo e difícil de ultrapassar, pode ser encarado 

com confiança, já que, tal como afirma Pedro Saraiva (Saraiva, 2017), «...sinto as 

empresas mais motivadas do que nunca para colaborar com o meio académico, e 

reforçadamente na área da qualidade, pois começam a ganhar plena consciência da 

relevância dos paradigmas da Indústria 4.0, Big Data e Data Analytics para a sua 

própria sobrevivência e competitividade». 
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