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Motivação  
• Oportunidade de promover a 

transformação digital 

• Automatizar a análise crítica dos 

resultados 

• Oferecer uma ferramenta de gestão que 

integra o laboratório ao cliente 

• Tornar as informações facilmente 

acessíveis 

 



2017 

Protótipo e início do 

projeto 

 

2018 

Primeira versão 

funcional 

2019 

Versão em produção 

(Apoio do marketing 

e CSTI) 



 

 

Cliente recebe e-mail para cadastro e 

acesso assim que a calibração é 

encerrada na bancada 

 



 

 





 

 

  



 

 



 

 



 

 
Laboratório  

que realiza a 

calibração 

Processo 

produtivo 

Ferramenta de análise Certificado de calibração 

IPT ProCal 

Uso de 

Interface de 

Programação 

(API) 
  

Laboratório  

que realiza a 

calibração 

Processo produtivo 

Sincronização 

automática das bases 

de dados 

O fluxo de dados é automatizado: maior produtividade, maior 

confiabilidade. Alinhado às propostas da Indústria 4.0. 

Uso avançado 



 

 

A tomada de decisão definida no ProCal é automaticamente aplicada 

na instrumentação por meio de sua interface de programação. 



.. • Sub técnicas da inteligência artificial auxiliando na tomada de decisão 

• Utilizando algoritmos de machine learning alcançamos um erro médio 70 % inferior 

nos testes  de análise preditiva 



Acessos: 

• Tempo real 

• Relatórios 



• 207 clientes atendidos pelo LME no período (excluindo clientes IPT); 

• 132 novos usuários acessaram o ProCal no período  

 (64 % dos clientes atendidos):  

 Média de 1,2 usuário novo/dia útil; 

• 56 usuários retornaram (usuários ativos) 

 (42 % dos que acessaram, 27 % dos clientes atendidos): 

     Média de 3,5 sessões/usuário no período; 

      Duração média da sessão: 4 min 48 s; 

•  Novos + ativos: média de 2,4 sessões/dia útil. 

01 junho a 31 outubro (5 primeiros meses) 



Mobile 

Total usuários: 16,5% 

Usuários que retornaram: 22,5 % 

Insights: 

• uso da ferramenta;  

• possíveis melhorias de usabilidade;  

• estratégias de engajamento e  

• possibilidade de monetização. 

Prioridade 

Início: interface mobile 

Hoje: interface desktop 



Lançamento oficial em 20 maio de 2019 

Dia Mundial da Metrologia 



“Estou certa que ela nos auxiliará muito para otimizar nossos 

processos de registro e análise de certificados.”  
(Aline Cotta Dinis - BIONANO) 

“...gostaria de parabenizá-los pelo belo trabalho, a ferramenta ficou excelente” 

(Erick Flavio – LABORATÓRIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL) 

“Muito legal, obrigado pelo empenho, acredito que vai ajudar bastante” 

(Anderson Nobre da Silva – LABORATÓRIO DE SEGURANÇA AO FOGO) 

“Gostei bastante da plataforma, uma ótima melhoria do IPT, parabéns.”  
(Departamento de Hardware e Testes - Instituto de Pesquisas Eldorado) 

“Acredito que este sistema será um grande diferencial” 

(Gerente da qualidade - TÜV) 



 

 

Dificuldades e desafios: 

• Integrar informações; 

• Cuidados com segurança da informação e 

• Levantar requisitos com os usuários. 

Lições aprendidas: 

• Interação constante com os usuários; 

• Apresentar protótipos, não apenas ideias e 

• Dedicação exclusiva ao projeto é fundamental. 



 

 
procal.ipt.br 

lme@ipt.br 

arturm@ipt.br 
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