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1. INTRODUÇÃO  

Este documento descreve as principais funcionalidades de uso de aplicativo móvel para registrar 

atividades em campo via tablet com integração ao banco de dados de inspeções da Webdutos.  

 

2. FLUXO DE TRABALHO TRADICIONAL 

 

Considerações: 

 

2.1. O fluxo de trabalho tradicional demanda em média 3 dias para ser completado. 

2.2. Se houver erros / inconsistências no relatório manuscrito, a correção acrescenta outros 3 

dias ao tempo necessário. 

2.3. As informações não são acessadas diretamente pelo inspetor, que é quem produz o 

relatório. Muitas vezes o inspetor precisa contatar o pessoal de canteiro para obter mais 

dados como pontos abertos, características dos tubos e consumíveis e inspeções já 

realizadas. 
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3. PROCESSO – FLUXO DE TRABALHO COM TABLET 

 

 

 

Considerações 
 

3.1. O relatório é disponibilizado em 1 dia no máximo 

3.2. As consistências de lançamento são feitas no tablet  

3.3. O profissional pode acessar outras informações como Não Conformidades, inspeções já 

realizadas, pendências e documentos técnicos 

3.4. O volume de impressões pode ser reduzido entre 60% - 70% 
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4. VANTAGENS E BENEFÍCIOS 

 Tipicamente o modo de operação das obras de médio e grande realizam inspeções da 

Qualidade através de relatórios preenchidos por pessoal especializado em formulários 

controlados. Depois de preenchidos, esses formulários são enviados aos Técnicos de 

Qualidade que por sua vez digitam as informações em meios eletrônicos como planilhas ou 

banco de dados.  

 Em obras lineares como dutos e linhas de transmissão esse ciclo é altamente custoso em 

tempo e recursos já que os profissionais estão distantes uns dos outros e os locais de inspeção 

muitas vezes são isolados, dificultando a comunicação e resolução de problemas. 

 Além disso, os Técnicos alocados nos canteiros terminam por ter que redigitar as 

informações que já foram escritas pelos Inspetores para gravar seu conteúdo no banco de 

dados e gerar os indicadores. Esse ciclo acaba por gerar grande volume de papel e retrabalho. 

 A utilização de equipamentos eletrônicos pelos inspetores traz como benefícios os 

seguintes pontos: 

 

Qualidade da Informação 

As informações que antes obrigava o pessoal ir ao canteiro passa a ser disponível no campo e 

pode ser pesquisada pelo próprio Inspetor. Com isso ele tem acesso a todos os relatórios do 

trecho que está trabalhando e pode tomar decisões que antes dependiam de telefonemas ou 

malote. 

 

Mais eficiência 

O registro das informações passa a ser feito pelo Inspetor liberando o Técnico da Qualidade 

para atividades como conferência e gerenciamento de informações.  

 

Redução de Custos 

Abaixo é apresentado gráfico que aponta os custos de impressão no empreendimento 

Etanolduto concluído em 2015. Esse estudo mostra o custo mensal de impressão de cópias 

controlados entre 2011 e 2012 sem levar em conta custo de papel e insumos como tinta  ou 

eletricidade. 
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Esse estudo não considerou as impressões dos formulários controlados e re-impressões, 

indicando que o uso de tablets podem melhorar ainda mais a redução de custos. 

 

 

Rapidez de informação  
 

O resultado das inspeções são disponibilizadas no mesmo dia pela sincronização do tablet 

com o servidor. 
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TELAS DO APLICATIVO 

Abaixo são apresentadas algumas telas do aplicativo sendo executado em tablet Samsung S3 

 

 
 

Equipamento em escala 

 
 

Tela de autenticação 

 
 

Seleção de relatórios 

 
 

Relatórios de Ensaio Visual salvos 
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Relatório de ultrassom  salvo 

 
 

Seleção de juntas 

 
 

Busca de relatórios 

 
 

Interação com usuário 

 


