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RESUMO 

Existem diversas ferramentas na administração da produção que podem auxiliar na 
otimização e análise dos processos, duas delas será detalhada na sequência: 
Diagrama de causa e efeito, esta ferramenta permite a percepção das relações entre 
as causas e efeitos que intervêm em qualquer processo. Esse sistema permite 
estruturar hierarquicamente as causas do determinado problema ou sua 
oportunidade de melhoria, bem como seus efeitos sobre a qualidade. Ciclo PDCA 
prega que todos os processos devem ser continuamente estudados e planejados, ter 
suas mudanças implementadas e controladas, depois desses passos deve-se 
realizar uma avaliação dos resultados obtidos. Envolve várias possibilidades, 
podendo ser utilizado para o estabelecimento de metas de melhoria provindas das 
diretrizes da alta administração, com o objetivo de coordenar esforços de melhoria 
contínua, enfatizando que cada programa de melhoria deve começar com um 
planejamento cuidadoso (definir uma meta). O objetivo do trabalho é mostrar como 
as ferramentas da qualidade auxiliam as empresas, sabendo quando, porque e 
como poderão ser utilizadas, seja elas, separadas ou combinadas. A pesquisa foi 
feita baseada nas observações que foram apontadas em auditoria interna em um 
laboratório de qualidade de uma indústria farmacêutica, posteriormente foram 
reunidas as lideranças e foi realizado um plano de ação de melhoria contínua, 
mostrando que as ferramentas da qualidade auxiliam as empresas efetivamente em 
seus processos, métodos ou equipamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Oliveira (2003), a gestão da qualidade prevê a eliminação ou a 

simplificação de processos que não adicionam valor ao produto. Muitas tarefas nas 

empresas são mal dimensionadas, podendo, muitas vezes, ser definitivamente 

eliminadas por um rearranjo no mecanismo de execução do processo maior, a que 

pertencem. 

Existem diversas ferramentas na administração da produção que podem 

auxiliar na otimização e análise dos processos: cartas de análise de tempos e 

movimentos, fluxograma, carta de controle estatístico do processo, etc.. (OLIVEIRA, 

2003). 

Um grande número de empresas por intermédios de seus principais 

diretores passaram a enfocar a qualidade de uma nova perspectiva, que vincula a 

lucratividade ao ponto de vista do cliente. (OLIVEIRA, 2003). 

As mudanças não ocorrem rapidamente e são reações a estímulos externos 

variados. Porém a perda da rentabilidade ou de participação no mercado abriu os 

olhos dos administradores para o potencial do fator qualidade como arma 

estratégica. (OLIVEIRA, 2003). 

Com elevado nível de problema de não conformidade, os custos aumentam 

vertiginosamente. Com reputação, a participação no mercado e a rentabilidade de 

suas companhias em riscos, o assunto não poderia mais ser ignorado, tampouco 

relegado aos níveis mais baixo da organização, sob pena de não ser devidamente 

resolvido. (OLIVEIRA, 2003). 

Este trabalho tem como objetivo mostrar como as ferramentas da qualidade 

auxiliam as empresas, sabendo quando, por que e como poderão ser utilizadas, 

separadas ou combinadas. 

Visto que as empresas apresentam problemas em seus processos, métodos, 

equipamentos, etc.. As ferramentas da qualidade permite que todas as pessoas 

participem das soluções de problemas tendo um comprometimento de toda a 

equipe. 



 

 

E justifica-se a pesquisa devido a sua simplicidade, propiciando fácil 

entendimento e aplicação. Embora algumas ferramentas são de bases estatísticas, 

exigindo a capacitação adequada para serem utilizadas. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Ao longo deste tópico, utilizam–se algumas ferramentas da qualidade, como 

diagrama de causa e efeito/espinha de peixe, ciclo PDCA em conjunto com a 

ferramenta 5W2H (plano de ação). O uso dessas ferramentas não garante toda a 

resolução dos problemas, mais garante um entendimento, porém é preciso que 

todos os colaboradores estejam comprometidos com a busca da melhoria contínua e 

conheçam profundamente os processos, serviços a serem melhorados. 

 

2.1 DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO/ESPINHA DE PEIXE 

 

O Diagrama Espinha de Peixe ou Diagrama de Ishikawa é uma ferramenta 

gráfica utilizada pela administração para o gerenciamento e controle de diversos 

processos. Este diagrama permite a percepção das relações entre as causas e 

efeitos que intervêm em qualquer processo. (DAYCHOUM, 2007). 

Daychoum (2007), afirma que a nomenclatura espinha de peixe é devido a 

sua forma básica similar a uma espinha de peixe. Todas as fases ou operações vão 

ocorrendo para uma espinha dorsal, uma após a outra, em sequência lógica. 

Segundo Daychoum (2007, p. 138), esse sistema permite estruturar 

hierarquicamente as causas do determinado problema ou sua oportunidade de 

melhoria, bem como seus efeitos  sobre a qualidade. Permite também estruturar 

qualquer sistema que necessite de respostas de forma gráfica e sintética. 

Daychoum (2007), aponta que as causas ou fatores são representados 

como setas que concorrem para o efeito (problema) que esta sendo estudado. As 

causas ou fatores complexos podem ser decompostos em seus mínimos detalhes. 

Em geral as causas são levantadas em reuniões do tipo brainstorming. As causas 

mais prováveis podem então ser discutidas e pesquisadas com maior profundidade. 

Conforme Junior et al. (2012), as causas são agrupadas por categorias e 

semelhanças previamente estabelecidas ou percebidas durante o processo de 



 

 

classificação. A grande vantagem é que se pode atuar de modo mais específico e 

direcionado no detalhamento das causas possíveis. 

Junior et al. (2012), aponta as seguintes etapas de elaboração do diagrama 

de causa e efeito: 

 

 Discussão do assunto a ser analisado pelo grupo, contemplando seu 

processo, como ocorrem, áreas envolvidas e escopo; 

 Descrição do efeito (problema ou condição específica) no lado direito 

do diagrama; 

 Levantamento das possíveis causas e seu agrupamento por categorias 

no diagrama. Essas categorias quase sempre estão relacionadas a pessoas, 

materiais, equipamentos, métodos e meio ambiente, mais pode haver variações. 

 Análise do diagrama elaborado e coleta de dados para determinar a 

frequência de ocorrência das diferentes causas. 

 

2.2 METODOLOGIA PDCA 

 

Na gestão estratégica da qualidade, a postura da alta direção tem que 

considerar que qualidade é um conceito abrangente, pois segundo Oliveira (2003, p. 

14) existem quatro pontos principais: 

 

 Os clientes ou quem os representa devem ter a ultima palavra sobre 

até que ponto um produto atende as suas necessidades e satisfaz as suas 

expectativas. 

 A satisfação relaciona-se com o que a concorrência oferece. 

 A satisfação, relacionada com o que a concorrência oferece, é 

conseguida durante a vida útil do produto e não apenas na ocasião da compra 

 É preciso um conjunto de atributos para proporcionar o máximo de 

satisfação que o produto atende. 

 

Um importante conceito da gestão da qualidade total, idealizado por 

(DEMING apud OLIVEIRA, 2003), é o ciclo PDCA. Esse mecanismo prega que todos 

os processos devem ser continuamente estudados e planejados, ter suas mudanças 



 

 

implementadas e controladas, depois desses passos deve-se realizar uma avaliação 

dos resultados obtidos. 

Conforme Fonseca (2006, p. 01): 

 

Uma organização (empresa) precisa buscar atingir seus objetivos e metas, 
visando melhorar seu desempenho no mundo globalizado e cada vez mais 
competitivo e turbulento. Para tal, ela deve se adaptar às várias mudanças 
de mercado, o que acaba por exigir novas abordagens no seu sistema de 
gestão. Procedimentos que consistem em fontes de sucessos na prática 
das empresas precisam ser investigados para que possam ser melhor 
entendidos. E assim, serem aperfeiçoados para que a difusão de sua 
correta aplicação na organização possa trazer melhores resultados. 
 

Segundo Mariani (apud CAMPOS, 1992, p. 29), método é “uma palavra de 

origem grega composta pela palavra meta, que significa “além de”, e pela palavra 

hodos, que significa caminho”. Portanto método significa “caminho para se chegar a 

um ponto além do caminho”. 

Para Fonseca (2006), a ótica do TQM (Total Quality Management), o 

gerenciamento de processos deve ser conduzido por meio do giro do ciclo PDCA 

(Plan, Do, Check, Action). Assim, deve haver ciclos PDCA para controle, para 

melhoramento e para o planejamento da qualidade. 

“O método PDCA é utilizado pelas organizações para gerenciar os seus 

processos internos de forma a garantir o alcance de metas estabelecidas, tomando 

as informações como fator de direcionamento das decisões”. (MARIANI, 2005, 

p.113). 

Para Nascimento (2011), a utilização do Ciclo PDCA envolve várias 

possibilidades, podendo ser utilizado para o estabelecimento de metas de melhoria 

provindas das diretrizes da alta administração, com o objetivo de coordenar esforços 

de melhoria contínua, enfatizando que cada programa de melhoria deve começar 

com um planejamento cuidadoso (definir uma meta), resultar em ações efetivas, em 

comprovação da eficácia das ações, para enfim, obter os resultados da melhoria que 

garantem a sobrevivência da empresa. 

Outra aplicação do método é na resolução de problemas crônicos ou 

críticos, que prejudicam o desempenho de um projeto ou serviço qualquer, 

denominada como Gerenciamento da Rotina, sendo utilizada a mesma metodologia 

de trabalho adotada no caso de um programa de melhoria, com a definição de uma 



 

 

meta e ações a serem efetivadas, bem como a atuação contínua sobre o problema 

detectado. (NASCIMENTO, apud CAMPOS, 2004). 

Atualmente, as indústrias estão se esforçando em implementar sistemas de 

gestão da qualidade de acordo com as normas mais atuais vigentes para o setor. 

(NASCIMENTO, 2011). 

Esses sistemas de gestão da qualidade incluem em seu escopo métodos de 

gestão, sendo que algumas normas de qualidade, em particular a ISO 9001:2000, 

cita o método de melhorias PDCA como modelo a ser adotado pelas organizações, 

afirma Nascimento (2011). 

Mariani (2005), aponta cinco fases do ciclo PDCA, sendo que a primeira fase 

corresponde ao PLAN (planejamento) em que se definem as metas ideais (itens de 

controle) do processo analisado, estabelecendo-se os métodos para a sua 

consecução. 

Conforme Werkema (2014), após a conclusão da análise do processo, deve 

ser estabelecido o plano de ação (sobre os meios), que é o conjunto de 

contramedidas com o objetivo de bloquear as causas fundamentais. Para cada 

tarefa constante do plano de ação deverá ser definido o 5W2H: o que (what) será 

feito, quando (when) será feito, quem (who) fará, onde (where) será feito, por que 

(why) será feito, como (how) será feito e quanto custará (how much) fazer. 

A segunda etapa compreende o DO (execução) sendo necessários a 

educação e o treinamento das pessoas envolvidas, com a execução efetiva das 

ações planejadas. Paralelamente, as informações geradas no processo são 

registradas. (MARIANI, 2005) 

A terceira etapa é composta do CHECK (verificação) e tem por objetivo 

comparar a execução (a partir dos dados registrados) com o planejamento. Aqui se 

pode notar se os resultados propostos inicialmente foram ou não alcançados. 

(MARIANI, 2005). 

A quarta etapa, ACTION implica em ações corretivas; nesta fase, a partir dos 

resultados alcançados, têm-se dois caminhos distintos a seguir: se a verificação 

mostrou que não foi possível atingir os resultados propostos, deve-se partir para o 

estudo de ações corretivas e a seguir retomar o método PDCA; porém se os 

resultados propostos foram atingidos, deve-se então padronizar o processo, 

assegurando assim sua continuidade. (MARIANI, 2005). 



 

 

Nascimento (2011), considera primeiro módulo do ciclo PDCA (planejar), 

como o mais importante, por ser o início do ciclo, desencadeando todo o processo 

referente ao ciclo PDCA. A eficácia futura do ciclo estará baseada em um 

planejamento bem elaborado e minucioso, o qual proverá dado e informações a 

todas as etapas restantes do método. 

Para Werkema (2014), a etapa do planejamento do ciclo PDCA de melhorias 

consiste, então, no estabelecimento de metas sobre os fins e na definição das ações 

que deverão ser executadas sobre os meios para que cada meta possa ser atingida. 

Werkema (2014), destaca também a importância que a quantidade de 

informações e o grau de sofisticação das ferramentas necessárias à etapa P variam 

de acordo com o tipo de atividade no qual o giro do PDCA está inserido, ou seja, 

dependem da complexidade do problema sob considerações. 

Este primeiro módulo é subdividido em cinco etapas, que abordaremos no 

tópico seguinte. 

 

2.3 COMO SE SUBDIVIDE O PDCA 

 

O método se subdivide segundo Nascimento (apud CAMPOS, 2004): 

 

 Localizar o problema - é realizado todas as vezes que a empresa se 

deparar com um resultado (efeito) indesejado, provindo de um processo (conjunto de 

causas). 

 Estabelecer metas - Uma meta sempre deverá ser definida para 

qualquer produto ou serviço, em quaisquer circunstâncias. Um problema será 

sempre um resultado indesejável de um processo. Em outras palavras, segundo o 

mesmo autor, o problema será sempre a meta não alcançada, sendo a diferença 

entre o resultado atual e um valor desejado chamado meta, afirma Nascimento 

(apud CAMPOS, 1996). 

 Análise de Fenômeno – trata exclusivamente da análise detalhada do 

problema detectado, através dos fatos e dados, ou seja, irá descobrir todas as 

características do problema em questão por meio de coleta de dados. Aconselha-se 

reservar o maior tempo possível, pois quanto mais estratificado estiver o problema, 

mais fácil será resolvê-lo. (NASCIMENTO, 2011). 



 

 

 Análise do Processo - consiste basicamente em descobrir as causas 

fundamentais (raiz) relativas ao problema identificado e estudado. (NASCIMENTO, 

2011) 

 O plano de ação segundo Nascimento (2011), se apresenta como o 

produto de todo processo referente à etapa PLAN do ciclo PDCA. Nele estão 

contidas, em detalhes, todas as ações que deverão ser tomadas para se atingir a 

meta proposta inicialmente. 

 

Nascimento (2011), afirma que nunca se deve estipular metas que não 

possam ser alcançadas, ou que, por alguma eventualidade, o seu alcance seja 

prejudicado. Quando da definição da meta, devem ser levados em consideração 

fatores não previsíveis – fator climático, quebra de equipamento, falta de 

funcionários, e outros imprevistos – para, enfim, definir adequadamente a meta, para 

que a mesma seja atingível, e atenda as necessidades de todos os envolvidos no 

projeto. 

Nascimento (apud BARROS, 2001), aponta que o objetivo do plano de ação, 

é tornar operacional a implantação de metas no processo de produção de maneira 

que se tenha elevada probabilidade de sucesso. As empresas deverão montar seu 

plano tático no plano de ação, isto é, definir seus meios próprios para realizarem a 

implantação, considerando-se os recursos disponíveis e as suas características 

organizacionais. 

Embora o PDCA seja o método mais difundido na prática do TQM (Total 

Quality Management), seu uso deve ser visto com cautela. Segundo Fonseca (apud 

SMITH 1998), salienta que, em geral, as pessoas tendem a ir aplicando métodos e 

técnicas ao invés de pensarem sobre a solução de problemas em si. 

Isto pode ocorrer devido à urgência para obtenção de resultados ou aos 

treinamentos que enfatizam os métodos e técnicas, inclusive porque aprender e 

aplicar estes métodos e técnicas é mais simples e prático do que pensar 

solidamente para a compreensão e solução de problemas da qualidade. 

Para gerenciar os processos e, sobretudo, tomar decisões com maior 

precisão, se faz necessário trabalhar com base em fatos e dados, ou seja, 

informações geradas no processo buscando e interpretando corretamente as 



 

 

informações disponíveis como forma de eliminar o empirismo. (MARIANI, 2005, 

p.115). 

Nascimento (2011), afirma que o ciclo PDCA apresenta na Gestão 

Estratégica das empresas seu maior potencial de aplicação, pois ele irá trabalhar 

seus problemas do dia-a-dia e através da utilização de todos os recursos inerentes 

ao método, os problemas que prejudicam a sobrevivência das empresas serão 

identificados, priorizados pelo seu grau de importância e pelo impacto negativo que 

causa ao negócio, serão tratados de forma eficaz, com ações que irão bloquear das 

causas levantadas. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Segundo Gerhardt e Silveira (apud FONSECA, 2002), methodos significa 

organização, e logos estudos sistemático, pesquisa investigação: ou seja, 

metodologia é o estudo da organização, dos caminhos a serem percorridos, para se 

realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se fazer ciência. 

Para Gerhardt e Silveira (2009, p.13), “é importante salientar a diferença 

entre metodologias e métodos. A metodologia se interessa pela validade do caminho 

escolhido para se chegar ao fim proposto pela pesquisa; portanto, não se deve 

confundir com o conteúdo nem com os procedimentos (métodos e técnicas). Dessa 

forma, a metodologia vai além da descrição dos procedimentos (métodos e técnicas 

a serem utilizadas na pesquisa), indicando a escolha teórica realizada pelo 

pesquisador para abortar o objeto de estudo”. 

Conforme Gerhardt e Silveira (apud FONSECA, 2002), “A preparação 

bibliográfica é condição essencial para seu sucesso de uma pesquisa. Quanto mais 

adequada for essa preparação, mais rapidamente os resultados serão atingidos”. 

Segundo Gerhardt e Silveira (2009, p.13), “Pesquisa bibliográfica - 

considerada mãe de toda pesquisa, fundamenta-se em fontes bibliográficas; ou seja, 

os dados são obtidos a partir de fontes escritas, portanto, de uma modalidade 

específica de documentos, que são obras escritas, impressas em editoras, 

comercializadas em livrarias e classificadas em biblioteca”. 

De acordo com Gerhardt e Silveira (apud FONSECA, 2002), “Um estudo de 

caso pode ser caracterizado com um estudo de uma entidade bem definida como 



 

 

um programa, um instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade 

social. O estudo de caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva 

interpretativa, que procura compreender como é o mundo do ponto de vista dos 

participantes, ou uma perspectiva pragmática, que visa simplesmente apresentar 

uma perspectiva global, tanto quanto possível completa e coerente, do objeto do 

estudo do ponto de vista do investigador”. 

De acordo com Gerhardt e Silveira (2009), pesquisa qualitativa não se 

preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. 

Gerhardt e Silveira (apud DESLAURIERS, 1991), afirma que na pesquisa 

qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e objeto de sua pesquisa. O 

desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. O conhecimento do pesquisador é 

parcial e limitado. O objetivo da amostra é de produzir informações aprofundadas e 

ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja capas de 

produzir novas informações. 

“Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa 

quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e 

consideradas representativas da população, os resultados são tomados como se 

constituíssem um retrato real de toda população alvo da pesquisa. A pesquisa 

quantitativa se centra na objetividade”. (GERHARDT; SILVEIRA apud FONSECA, 

2002, p. 20). 

Segundo Gerhardt e Silveira (apud DOXSEY & DERIZ, 2002-2003, p. 44-5), 

“A pesquisa quantitativa é percebida como mais complicada e demorada com um 

maior numero de observações necessárias. Vários fatores influenciam as decisões 

tomadas pelo pesquisador no planejamento do projeto. O tamanho e a complexidade 

da população são os principais determinantes no tamanho e no tipo de amostra 

contemplado”. 

 

3.1 DELIAMENTO DA PESQUISA 

 

A natureza da pesquisa é aplicada, pois é dirigida a soluções de problemas 

específicos que ocorreram no laboratório de qualidade de uma indústria 

farmacêutica. 



 

 

A forma de abordagem qualitativa produzindo informações aprofundadas, 

mostrando aspecto da realidade, havendo uma proximidade do pesquisador em 

relação aos problemas que foram encontrados em uma auditoria interna no setor de 

qualidade, onde foram apontados algumas observação e logo após o apontamento 

foi feito um plano de ação de melhoria contínua. 

O objetivo da pesquisa é descritiva descrevendo fato e fenômenos que 

ocorreram. A pesquisa foi realizada no setor de qualidade, onde houve 

apontamentos durante uma auditoria interna em busca de melhoria para o setor. 

Foram reunidas as lideranças juntamente com os auditores e supervisão para 

decidirem o melhor caminho para cada apontamento 

O delineamento da pesquisa é bibliográfica, realizando coleta de 

informações e conceito em livros. A pesquisa foi realizada em artigos, livros, 

buscando descrever a importância das ferramentas de qualidade para a melhoria do 

setor em questão. A coleta de dados foi realizada  no laboratório de qualidade da 

empresa pesquisada  

 

3.2 LOCAL DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados secundários foram realizados e coletados em um 

laboratório de qualidade de uma indústria farmacêutica, com alguns problemas que 

foram apontados em auditoria interna. 

Foi elaborado plano de ação com as observações apontadas designando um 

responsável para cada tarefa para que o plano de ação seja efetivo e contribua para 

a melhoria contínua do setor 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 PRINCIPAIS APONTAMENTOS EM AUDITORIAS DE QUALIDADE 

 

Durante inspeção interna (auditoria interna) no laboratório de qualidade 

foram feitas algumas observações como: 

 A falta do seguimento do Manual de Boas Práticas de Laboratório 

(BPL) e o procedimento de utilização de uniformes, podendo acarretar em 



 

 

penalidades mais graves durante uma inspeção da ANVISA ou algum outro órgão 

regulamentador. 

Alguns dos apontamentos foram: utilização de calça jeans, sapato social e 

tênis, cabelo solto, existência de um projeto de segurança onde são identificadas 

ações que podem gerar risco de acidente. 

Foi detalhado por alguns colaboradores que a supervisão em conjunto com a 

Segurança do Trabalho que autorizaram tal medida. 

 Em um laboratório específico foi observado sobre a bancada, um 

registro de acompanhamento, onde o colaborador não havia anotado a data de início 

da análise, anotando somente o horário, também sobre a bancada de trabalho 

observamos diversos papéis, alguns empilhados, inclusive caixas; 

 Frascos de reagentes preparados internamente com identificação na 

tampa do frasco, ausência de rótulo de identificação conforme a BPF estabelece; 

 Equipamento instalado diretamente no chão, ao lado das Capelas de 

Manipulação de Reagentes, sem identificação; 

 Observou-se que os resultados das análises dos Laboratórios do 

Controle de Qualidade são calculados e liberados em planilha eletrônica não 

validada; 

  Irregularidades no preenchimento dos documentos, como: ausência de 

registro de resultados; duplicidade de informações em caso de reprocesso. 

 

Após todas essas informações foram realizados reuniões com auditores e 

auditados para compilação dos dados e informações adicionais e foi realizado um 

plano de ação no setor para melhorias das observações citadas acima. 

 

5 ANÁLISES E DISCUSÕES 

 

Foi seguido à ferramenta 5W2H para tomar as devidas medidas preventivas 

e melhorar o processo. 

Na primeira observação constatou-se que as pessoas não seguem o Manual 

de Boas Praticas de Laboratório (BPL) e o procedimento de utilização de uniformes, 

tendo com consequência uma não conformidade menor. Recomendou-se melhorar a 



 

 

comunicação aos colaboradores acerca da utilização de uniforme/EPI, impedir o 

acesso às instalações sem o uso adequado de uniforme/EPI, aplicar Treinamentos. 

Houve a solicitação para revisar os POP's em questão - para detalhar as 

informações e para que as mesmas estejam padronizadas nos documentos, 

solicitando o POP à Garantia da Qualidade e realizando as alterações e inclusões 

necessárias. 

Tomar medidas disciplinares quando houver mais do que três apontamentos 

mensais no projeto de segurança e divulgar os EPIs obrigatórios nos principais 

acessos às áreas para que o colaborador se conscientize da importância do uso de 

uniformes e EPIs. Realizando orientação verbal, convocando o colaborador para 

uma aula segurança, podendo ser aplicada uma advertência e suspensão em não 

cumprir as informações conforme POP de poder disciplinar da organização. 

Na segunda, observou-se a desorganização nas bancadas que podem ter 

como consequência a falha na rastreabilidade da análise, possível extravio de 

documentação devido aos papéis empilhados, caixas – falta do senso de 

organização. Recomendou-se a supervisão atribuir responsabilidade ao líder, 

impactando nas metas e se necessária aplicar medidas disciplinares. 

Orientou-se que realizassem ações voltadas ao 5S e BPL, pois assim 

conseguem manter o ambiente organizado, limpo e seguro, implantando a prática de 

15 minutos semanais por turno para ações voltadas às 5S e BPL. 

Na terceira observação apontou-se a ausência de identificação nos frascos 

de reagentes que são preparados no momento da análise, passíveis de não 

conformidade. Solicitou ao líder da área que indicasse uma pessoa para fazer uma 

inspeção semanal no local onde são armazenadas as soluções, mantendo o 

ambiente organizado e difundindo a prática de 5S e BPL. 

A quarta observação esta relacionada com o posicionamento do 

equipamento, recomendando a tarefa ao líder da área em questão para que o 

mesmo solicitasse as áreas externa uma confecção de um suporte apropriado para 

alocar o equipamento para evitar que o mesmo fique diretamente no chão e fizesse 

o acompanhamento desta solicitação. 

Na observação de número 5, os produtos eram liberados em planilhas 

eletrônicas não validadas e consequentemente passíveis de não conformidade, 

insegurança, falta de rastreabilidade. Indicou-se a implantação de um sistema que 



 

 

gerencie este processo. Após apontamentos, iniciou-se a utilização do 

acompanhamento analítico para registro manual dos cálculos utilizados nas análises 

físico-químicas e análise instrumental. Assim, passou-se a utilizar o recurso da 

telemetria que são inerentes aos equipamentos de análise. 

Foram feitas as modificações para o cumprimento da RDC 17 (sistemas 

validados/planilhas excel). Para que isso acontecesse foram treinando os 

colaboradores para a nova prática de registro dos cálculos analíticos, não utilizando 

mais planilhas eletrônicas em excel. 

Na sexta observação apontou-se a irregularidade no preenchimento dos 

acompanhamentos, tendo com consequências a devoluções dos documentos para 

setor responsável para que o mesmo realizasse correções, gerando retrabalho, falta 

de credibilidade e confiabilidade no processo, duplicidade de informação, atraso na 

liberação do produto. Solicitou-se que o líder orientasse seus colaboradores quanto 

às BPL relacionadas à documentação, para que os colaboradores entendam a 

importância de realizar a prática correta de documentação da primeira vez. Aos 

colaboradores que apresentarem mais erros estarão sendo realizado treinamento 

mensal sobre os cinco tipos de erros mais evidenciados em documentos. 

Todas essas ações tiveram uma pessoa como responsável, efetuadas no 

controle de qualidade, tendo um prazo de início e fim, porém o setor esta mantendo 

as medidas de melhorias para que o mesmo cumpra com todos os requisitos para 

uma próxima auditoria. 

  

6 CONCLUSÕES 

 

A qualidade não é mais uma opção das organizações, pois as empresas 

utilizam de várias ferramentas para se manterem no mercado, inovando, melhorando  

o processo, equipamentos, métodos, etc.. Algumas dessas ferramentas são simples 

e muito eficazes que podem auxiliar os gestores e toda a sua equipe em resoluções 

de problemas, fazendo com que todas as pessoas estejam envolvidas direta ou 

indiretamente na resolução do problema específico. 

Durante a descrição do trabalho foram apresentadas algumas ferramentas 

como: 



 

 

Diagrama de causa e efeito/espinha de peixe que juntamente com o 

processo de brainstorming (que é a reunião para a explosão das ideias) que é 

trabalhado em grupo, buscando as mais diversas opiniões, onde são trazidos os 

problemas de forma clara, selecionando as ideias mais completas. Com esta 

ferramenta pode-se atuar de forma mais específica, estabelecendo uma relação 

entre o efeito e todas as causas do determinado problema. 

Metodologia PDCA busca o controle dos processos críticos, inserindo 

pequenas melhorias, e essas melhorias devem começar com planejamentos 

cuidadosos, resultado em ações que são efetivas para o setor. São traçadas metas 

para o setor levando em considerações todas os eventuais problemas que podem 

acontecer, sejam eles problemas de métodos, equipamentos, processos, após 

definida a meta sempre buscar atender, para que a empresa cresça com a melhoria 

implantada. 

O ciclo PDCA apresenta na Gestão Estratégica das empresas seu maior 

potencial de aplicação, pois ele irá trabalhar seus problemas do dia-a-dia e através 

da utilização de todos os recursos inerentes ao método. Se baseiam em fatos e 

dados gerados a partir do processo produtivo. 

Este trabalho teve como objetivo mostrar como as ferramentas da qualidade 

auxiliam as empresas, sabendo quando, por que e como poderão ser utilizadas, 

separadas ou combinadas.  

Foi observado que as empresas, ao aplicarem as ferramentas da qualidade 

aumentam a qualidade de seus produtos, trazendo satisfação aos clientes e 

garantindo a permanência no mercado de produtos farmacêuticos, extremamente 

exigente e competitivo. 
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