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RESUMO 

Esta pesquisa foi realizada em uma indústria farmacêutica, onde foram analisados 
os pontos críticos levantados nas auditorias realizadas pela ANVISA no setor 
controle de qualidade. A pesquisa se baseou nas falhas existentes nas 
documentações exigidas pelo órgão regulamentador. Este artigo tem como objetivo 
demonstrar as dificuldades para o atendimento à norma de Boas Práticas de 
Fabricação, e como os programas de melhoria contínua da qualidade podem ser 
utilizados para corrigir os desvios padrões. Método descritivo, onde levantou 
questionamentos do não cumprimento à norma. Baseada em pesquisa de campo 
onde acontecem os fatos, com natureza aplicada para o intuito de solucionar os 
questionamentos. E abordada de forma qualitativa onde visa à investigação dos 
dados. Ao identificar as dificuldades foi constatada falta de registro evidente nas 
documentações exigida, falta de organização laboratorial, falha no sistema interno 
de gestão e a falta do mesmo para atendimento das necessidades de todo o setor, 
cultura organizacional deficiente e o despreparo técnico dos analistas perante as 
análises. O artigo conclui que, atendeu ao responder os objetivos do mesmo. Ao 
apresentar às dificuldades do não atendimento a norma, imposta pelo órgão 
fiscalizador ANVISA e apresentou sugestões para o desenvolvimento e progresso do 
setor analisado, por intermédio de programas de melhoria contínua da qualidade. Na 
qual, busca priorizar a qualidade em todas as questões durante a execução de 
tarefas.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

As indústrias vivem em constantes mudanças, em seus processos de 

produção, gerenciamento de pessoas e a vasta evolução da tecnologia. Tentar 

manter harmonia entre pessoas, processos e tecnologia, a organização tem um 

maior desafio nesse conjunto, à auditoria dos órgãos fiscalizadores.  Onde está 

ligado todo o fluxo padrão de documentações necessárias para a comprovação dos 

processos, uma sequência de registros, resultando o cumprimento das normas 

legais.   

Especificamente órgão regulador da indústria farmacêutica é a Agencia 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Órgão público que fiscaliza empresas, 

realizando auditorias para verificação dos processos. 

A necessidade do cumprimento às normas da BPF (boas práticas de 

fabricação) esta ligada diretamente aos registros do fluxo das análises ou processos. 

A falta de registro de alguma etapa das análises faz com que se obtenha um 

resultado errôneo, não confiável. Pois, entender a deficiência no registro de 

documentações das análises, no setor controle de qualidade da indústria 

farmacêutica, faz com que levante questionamentos consideráveis, sobre a 

qualidade de seus medicamentos. 

Sabendo que a falta de registros e documentos, consequentemente o não 

atendimento as normas da BPF, apanhados em uma auditoria, pode acarretar em 

infrações previstas na legislação para a indústria farmacêutica. Sobre este fato, tem 

como propósito de identificar possíveis dificuldades do não preenchimento das 

documentações, e alertar sobre a importância do cumprimento da sequência do 

fluxo padrão estabelecido. Pois essa execução faz com que elimine as fragilidades 

das análises e concretize a eficiência dos resultados esperados.  

Este trabalho tem como objetivo de descobrir possíveis causas do não 

cumprimento da norma. E como os programas de melhoria contínua da qualidade 

podem ser utilizados a favor da empresa, para sanar a falta de registros na indústria 

farmacêutica. Onde a auditoria se torna a comprovação dos fatos registrados. 

Conforme Gil (1999, p.18) a auditoria é um conjunto de atitudes de 

constatação e avaliação de processos e resultados de planejamento; execução; 



 
 

controle.  

 

2  ABORDAGEM TEÓRICA 

 

Neste tópico, será apresentado o referencial teórico sobre o tema deste 

trabalho. Previamente serão relatados, às normas estabelecidas pela ANVISA para 

o funcionamento da indústria. Na sequência as ferramentas da qualidade: PDCA, 

BPF, 5S, Seis Sigma dentre outras, podem ser utilizada a favor da indústria dentro 

do sistema da qualidade.  

 

2.1 NORMAS PARA O FUNCIONAMENTO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA  

 

Através do Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

órgão regulamentador oficial nacionalmente, dispõe normas que rege a fabricação e 

manipulação de medicamentos. 

Segundo Eduardo e Miranda (1998), na década de 80 moldou-se um 

conceito de vigilância sanitária, onde o Estado deve cumprir o papel de guardião dos 

direitos do consumidor e promover as boas condições de saúde para a população. 

De acordo com a legislação vigente nº 9782, 1999 essa é a lei que define o 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Esta lei abrange de modo geral as 

indústrias que de alguma maneira, interfere na saúde da população. 

Com base nesta lei compete a ANVISA: 

 Autorizar e cancelar o funcionamento de empresas de fabricação, 

distribuição, importação e comercialização de produtos sujeitos a vigilância sanitária, 

entre eles, medicamentos, alimentos, cosméticos, etc.; 

 Conceder e cancelar certificado de BPF; 

 Interditar locais de fabricação, que estejam violando a legislação de 

forma ilegal, colocando em risco a saúde dos consumidores; 

 Proibir a fabricação, importação, armazenamento, distribuição e 

comercialização de produtos e insumos. Nos casos de violação da lei. 

Mas se tratando de medicamentos, temos uma legislação especifica, para 



 
 

cada tipo de atividade bem intrínseca.  

A Resolução RDC n°134 de 13 de Julho de 2001, determina a todos os 

estabelecimentos fabricantes de medicamentos, o cumprimento das diretrizes 

estabelecidas no Regulamento Técnico das Boas Práticas de Fabricação.  

Nesta Resolução, contém todas as informações necessárias e cabíveis para 

o bom funcionamento da indústria, principalmente do controle de qualidade. Cita 

todas as áreas e suas atividades envolvidas, no sistema.  

Ampara de uma forma geral cada setor da indústria, especifica cada 

operação individualmente, mostra como deve ser realizada cada qual. Contem 

informações únicas de cada área. Ou seja, um verdadeiro manual de fabricante. 

Assim a ANVISA é responsável pela regulamentação da fabricação de 

medicamentos no Brasil, a partir de suas auditorias regulares, com o objetivo de 

garantir um produto saudável e manter a integridade dos seus usuários. 

 

2.2 PDCA  

 

O ciclo PDCA é um método de melhoramento contínuo, com base em quatro 

fases de melhoria que promove a qualidade e consolida a padronização das práticas 

na indústria. Junior et al (2008) cita as seguintes fases:  

 1° fase – Plan (planejamento). Onde se estabelece objetivos e metas 

que sejam métodos, procedimentos e padrões para atingi – lós.  

 2° fase – Do (execução). É a fase da implementação do planejamento, 

onde se fornecer educação e treinamentos para a execução dos métodos 

estabelecidos na fase anterior. 

 3° fase – Check (verificação). É quando se verifica o que foi planejado, 

se foi consistente e alcançado. Comparando entre as metas desejadas e os 

resultados obtidos. 

 4° fase – Act (agir corretivamente). Nessa fase têm se duas 

alternativas. A primeira buscar causas para prevenir resultados indesejáveis, ou de 

não alcançar as metas planejadas, e a segunda alternativa consiste em adotar como 

padrão o planejado na primeira fase, já que as mesmas foram alcançadas.  



 
 

Girar o ciclo PDCA significa em ter ganho nos processos e aumento na 

competitividade organizacional. 

Deming foi responsável pela criação do método PDCA. Ele afirmava que não 

basta girar o ciclo PDCA com constância de propósito, também é preciso ser 

coerente. Ou seja, as pessoas tem que trabalharem juntas e com uma compreensão 

mútua das fases e de como colocar elas em prática. Caso contrário seguiram 

direções diversas sem sucesso. 

 

2.3 BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO 

 

Segundo a Resolução RDC 210 (2003) os medicamentos comercializados 

no Brasil só podem ser produzidos por fabricantes detentores de autorização para 

fabricação e que tenham suas atividades regularmente inspecionadas pelas 

autoridades sanitárias competentes. A mesma também cita que as empresas devem 

fazer auto – inspeção, para a garantia dos processos das atividades exercidas. 

Boas práticas de fabricação permite a garantia da qualidade, assegurando 

que os medicamentos são consistentemente produzidos e analisados, dentro dos 

padrões de apropriados para o requerimento da certificação. 

A certificação para o controle de qualidade refere se a amostragem, 

especificações das análises, processos de análises, procedimentos de organização 

à documentação e a liberação, que devem assegurar os lotes liberados, para a 

venda. A RDC 210 da todo suporte para indústria. 

O BPF determina que a indústria farmacêutica deva mostrar que é capaz de 

produzir medicamentos dentro dos padrões de qualidade exigidos, atendendo as 

respectivas especificações de cada produto. 

 

2.4 PROGRAMA 5S 

 

O programa 5S é um conjunto de técnicas desenvolvidas no Japão. No final 

dos anos 60 os industriais japoneses começaram a utilizar o programa nas 

indústrias. No Brasil chegou por volta de 1991, liderado pelo professor Vicente 

Falconi. 



 
 

Segundo Campos (1999), um Programa 5S visa mudar a maneira de pensar 

das pessoas na direção de um melhor comportamento, para toda a sua vida. O 

Programa 5S não é somente um programa de limpeza, mas uma nova forma de 

conduzir a empresa com ganhos efetivos reais. 

O programa pode ser implantado como um plano estratégico, que possa ser 

incorporado na rotina, onde muitos conceitos da qualidade total se fundamentam na 

teoria da melhoria contínua. Então logo, o 5S é um processo de fato para que essa 

melhoria possa ser considerada concluída. 

Os objetivos do programa para Junior et al (2008)  é:  

 

 Melhoria no ambiente de trabalho; 

 Prevenção e diminuição nos acidentes; 

 Incentivo e suporte a criatividade; 

 Redução de desperdícios; 

 Redução de custos; 

 Desenvolvimento do trabalho em equipe, motivação; 

 Melhoria nas relações humanas; 

 Melhoria da qualidade dos processos e produtos. 

 

Segundo Campos (1999), um Programa 5S visa mudar a maneira de pensar 

das pessoas na direção de um melhor comportamento, para toda a sua vida. O 

Programa 5S não é somente um evento episódico de limpeza, mas uma nova 

maneira de conduzir a empresa com ganhos efetivos de produtividade. 

 

2.5 SEIS SIGMA  

 

O Seis Sigma surgiu em 1985, através de um programa de qualidade 

implantado pelo engenheiro Smith, na Motorola. Onde, o programa permitia a 

correção de defeitos detectados ainda no processo de produção. 

Para Junior (2008) o seis sigma determina o nível de calcular quantos 

defeitos ocorrem, em comparação com o número de oportunidades das às 



 
 

atividades darem errado em alguma etapa do processo finalizado. 

Segundo Werkema (2012) seis sigma não envolve essencialmente nada de 

novo, as ferramentas estatísticas utilizadas já eram conhecidas e faziam parte do 

conjunto qualidade para a eliminação dos defeitos. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Segundo Hegenberg (1973) método é o caminho pelo qual se chega a 

determinado resultado, ainda que esse caminho não tivesse sido fixado de antemão 

de modo refletido e deliberado. 

Richardson (1985) afirma que métodos científicos são procedimentos 

sistemáticos para a descrição e explicações de fenômenos, consistem em delimitar 

um problema. 

Pesquisa aplicada segundo Barbetta (1999) é objetiva de gerar 

conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos, 

que envolve verdades e interesses universais.  

Gil (1991) afirma que a pesquisa qualitativa, define com um processo de 

uma sequência de atividades, que envolve a redução de dados, a categorização 

desses dados, sua interpretação e a redação do relatório. 

Pesquisas descritivas segundo Gil (1991) são aquelas que têm como 

objetivo estudar as características de um grupo, e também de levantar opiniões dos 

mesmos. E até mesmo visam descobrir a existência de associações entre variáveis. 

Segundo Gonsalves (2001) a pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que 

pretende buscar a informação diretamente com a população pesquisada. Onde o 

fenômeno ocorre, ou ocorreu e reunir um conjunto de informações. 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa é descritiva, onde irá levantar questionamentos e 

características do fluxo correto de documentações exigidas pelo órgão responsável, 

e de como o grupo está envolvida a esses levantamentos. 

É uma pesquisa de natureza aplicada, com o intuito de gerar ou levantar 



 
 

formas e conhecimentos, para aplicação na solução de problemas. 

A forma de abordagem é qualitativa, onde visa à investigação de dados, e a 

interpretação dos mesmos, que venham afetar no seguimento do fluxo. 

O delineamento da pesquisa tem formato como de pesquisa de campo. Ou 

seja, onde o problema ainda esta acontecendo, as informações estão sendo 

coletadas. 

 

3.2 LOCAL DE COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados no laboratório de controle de qualidade de uma 

indústria farmacêutica, no Oeste do Paraná. 

Laboratório de análises de medicamentos acabados, onde são realizados 

testes quantitativos e qualitativos, para os mesmo serem liberados para a 

comercialização. Com um quadro funcional aproximadamente de 250 analistas. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

As auditorias ou inspeções surgiram com o objetivo de verificar se as 

análises, ensaios e o fluxograma estão sendo seguidos corretamente, e se estão de 

acordo com os padrões estabelecidos.  

Análises ou ensaios analíticos realizados no laboratório de controle de 

qualidade, com medicamentos acabados, é a comprovação de que os mesmos 

estão dentro das especificações exigidas, para atender seus respectivos pacientes. 

As análises vêm para atestar resultados satisfatórios e certificar que todas 

as etapas do processo produtivo estão conformes. 

Para que se obtenham resultados conformes, é preciso que todos sigam 

corretamente os padrões operacionais, onde os fluxogramas fazem parte deste 

meio. 

O fluxograma na verdade é uma visão gráfica global das atividades 

executadas. Uma forma organizada e planejada de colocar todas as informações 

trabalhadas dentro do setor de controle de qualidade. 

Ao abrir o leque de fluxo a serem seguidos pelos analistas no setor, durante 



 
 

suas análises, os mesmos se deparam com todas as etapas e verificações a serem 

seguidas para a realização das análises. 

De acordo com o fluxo (procedimento) destaca-se: 

 Todo medicamento ao iniciar análise, certificar-se, de todos os 

acompanhamentos necessários, de acordo com o lote e produto estão anexados; 

 Registrar todas as etapas das análises, desde a primeira pesagem e 

todos os lotes dos reagentes envolvidos, dentro do prazo de validade; 

 Certificar se os equipamentos utilizados estão com as calibrações 

vigentes antes de iniciar as análises, e após registrá-los; 

 Todos os registros devem ser feitos em acompanhamentos geduzzi. 

 

4.1 PONTOS CRITICOS APONTADOS EM AUDITORIAS INTERNAS 

 

Para obter um sistema de gestão qualificada, com visão global dos fatos e 

um planejamento efetivo. Devem ser aplicadas estratégias de mudanças que 

comprovem a verificação dos processos realizados.  

Essas estratégias possam resultar para os gestores, um cenário de como 

está o desempenho dos analistas de acordo com o fluxo exigido. 

Pode se afirmar que, uma das estratégias bem sucedidas são as auditorias 

internas. Uma forma de avaliação interna de como está o andamento dos processos 

analíticos. Onde situam os gestores de forma eficiente. 

As auditorias internas são de extrema importância para a gestão. Uma base 

para a veracidade dos fatos. Onde permite aos gestores movimentações para o 

progresso dos processos e crescimento dos analistas. 

São realizadas mensalmente de forma inesperada auditorias internas no 

setor controle de qualidade, como forma de regimento interno. Para apuração dos 

dados e como forma de identificar falhas ainda existentes nas análises. 

Pontos críticos levantados nas auditorias internas são: 

 Validade das soluções reagentes vencidas; 

 Falta de registros em alguma parte da etapa analítica; 

 Acompanhamento geduzzi (sistema interno) com falhas no 



 
 

preenchimento, e até mesmo a falta do mesmo; 

 Má organização na bancada de análises; 

 Falta de utilização da ferramenta da qualidade 5S; 

  Lote da água utilizado no dia, errado; 

 Utensílios sem a devida identificação, como rege o procedimento; 

 Cabines de segurança analítica, fora dos padrões de organização; 

 Classificação dos lixos químicos executado de forma errônea; 

 Vidrarias quebradas; 

 Falta de conferência no final dos Log Books dos equipamentos; 

 Falta de registros diários de verificação de temperaturas e umidade 

de salas e equipamentos; 

 Sala de classificação dos frascos de reagentes encontrada em 

desordem. 

 

4.2 PONTOS CRITICOS PENDENTE EM AUDITORIAS DA ANVISA 

 

Como já foi mencionado antes, o principal objetivo de uma auditoria é para 

verificar a veracidade das análises se estão dentro dos padrões exigidos, conformes 

as especificações. 

A indústria farmacêutica é fiscalizada pelo órgão regulamentador ANVISA. 

Onde são realizadas visitas trimestrais ou de acordo de como está à situação da 

empresa, as visitas são mais frequentes. 

Essas auditorias servem para comprovar e manter a certificação exigida 

para as indústrias comercializar os medicamentos, chamada de BPF. 

As visitas podem ser de nível municipal, estadual e federal. Os auditores tem 

total poder de escolhas sobre as datas, horários e setores visitados.  

Nas auditorias, além das visitas nos setores considerados críticos, pelos 

mesmos, os auditores solicitam uma quantidade considerável de documentações, 

para a avaliação mais aprofundada dos fatos. 

Pontos levantados pelos auditores dentre as visitas e documentações 

avaliadas são: 



 
 

 Preenchimento errado dos acompanhamentos (documentos); 

 Falta de informações registradas; 

 Erros sem conferência de um responsável; 

 Demora na entrega das documentações solicitadas; 

 Laudo de utilização e calibração de equipamentos de análises não 

disponível no momento da inspeção; 

 Sistema para armazenamento de informações das análises, não 

adequado com a legislação vigente; 

 Falta de registro de uma etapa da análise no equipamento utilizado; 

 Relatórios finais das análises entregues não confiáveis; 

 Reagente fora do prazo de validade; 

 Rasuras em etiquetas de identificação das soluções reagentes; 

 Rasuras em documentações. 

 

4.3 PROBLEMAS ESTRUTURAIS E NO FLUXO DE ENTREGA DOS 

MEDICAMENTOS 

 

A localização da estrutura dos laboratórios do setor controle de qualidade 

fica em prédio separado da área de produção. Nesse mesmo prédio estão todas as 

áreas envolvidas na qualidade dos medicamentos, como a garantia da qualidade. 

Essa estrutura já passou por mudanças, mais ainda há partes que precisam 

ser modificadas, para o seguimento correto do fluxo de atividades executadas, a 

cada laboratório. 

O setor é composto por cinco laboratórios, que exercem atividades 

diferentes entre si. O primeiro laboratório que necessita iniciar as análises 

primeiramente, esta instalado no final da área. 

Existe dificuldade dentro de cada laboratório. A forma de como estão 

organizadas as bancadas de análises, os moveis onde ficam armazenados as 

vidrarias e utensílios. 

Os equipamentos estão instalados de forma que atrapalhe o andamento das 

análises, onde os analistas ficam acomodados desconfortavelmente, que possa 



 
 

interferir nos resultados das análises, consequentemente na qualidade do 

medicamento. 

O fluxo de entrega dos medicamentos e seus respectivos acompanhamentos 

são realizados pela recepção do setor. Essa entrega, na maioria das vezes não 

chega corretamente para todas as áreas envolvidas, uniformemente. 

Somente no momento das análises, os analistas se deparam com a falta de 

acompanhamentos para o registro das mesmas, ou a quantidade insuficiente de 

medicamentos para fins. 

Esse erro na entrega se dá ao grande número de produtos manipulados, e a 

falta de informação que não chega aos responsáveis envolvidos. Detalhes 

específicos de cada laboratório. 

A falha na entrega deixa a desejar muito no processo de análises e na 

finalização de cada lote que resulta na liberação para comercialização dos mesmos. 

 

 4.4 PROBLEMAS NA EXECUÇÃO DAS ANÁLISES E CUMPRIMENTO DO 

RELATÓRIO 

 

Um dos objetivos fundamentais da gestão é almejar o crescimento da 

organização. Como de pessoas e estruturais. Por isso um bom gestor estabelece 

metas no seu planejamento, esperando cumpri-las. 

Sabe-se que todo trabalho em equipe está sujeito a erros, nem tudo sai 

como o planejado. 

A execução das atividades nos laboratórios de controle de qualidade, não é 

diferente das demais, está vulnerável a erros, que podem ser considerados 

gravíssimos. 

Para otimizar as informações de liberações de lotes dentro da indústria, e 

fazer com que as mesmas cheguem uniformemente para todo nível hierárquico da 

pirâmide, trabalha-se com sistema de atualização de relatório. 

O relatório é atualizado diariamente entre os turnos. Onde mostra para cada 

área envolvida o que começar analisar, o que produzir e quais medicamentos estão 

liberados para a comercialização.  

Para que a atualização do relatório seja realizada com sucesso, as análises 



 
 

precisam ser executadas com risco mínimo de erros analíticos.  Que na maioria das 

vezes não acontece. 

Se tratando de análises para comprovação da eficácia e qualidade dos 

medicamentos, testes qualitativos e quantitativos que indústria farmacêutica paga 

um alto custo tributário e que leva tempo para ser cumprido. 

Uma análise se resume em processos químicos, que consequentemente 

espera se um resultado dentro dos padrões exigidos. 

Podemos destacar no conjunto das análises seguintes fatores de possíveis 

erros analíticos: 

 Falta de atenção e responsabilidade dos analistas; 

 Reagentes utilizados errado; 

 Erro de diluição das soluções; 

 Falta de reagentes; 

 Má interpretação do método para análise; 

 Falta de treinamentos para a utilização de equipamentos novos; 

 Contaminação nas vidrarias; 

 Preparo incorreto de amostras e soluções reagentes; 

 Troca na informação correta no momento da análise para o registro. 

 

Os erros acima impactam diretamente na liberação dos medicamentos, que 

prejudica toda a programação do relatório de todos os turnos nos cincos 

laboratórios. Portanto gerando altos custos para a indústria e perda no 

planejamento. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

As auditorias oficiais que as indústrias recebem regularmente afetam todo o 

sistema de gestão. Todos ficam apreensivos, na expectativa de nada sair errado.  

 São exigidos cada vez mais da parte das empresas, e as mesmas são 

obrigadas a atender para se manterem no mercado. 

Em relação às questões levantadas nesta pesquisa pelas auditorias, se 



 
 

perpetuarem, a empresa corre o risco de perder o direito da comercialização dos 

medicamentos. 

Conforme determinado no planejamento desta pesquisa, a proposta do 

mesmo foi demonstrar programas de melhoria contínua da qualidade. Desse modo, 

podem-se levantar os pontos conclusivos a seguir. 

A RDC n°134 de 13 julho de 2001 determina as indústrias farmacêuticas o 

cumprimento do regulamento das Boas Práticas de fabricação. Onde cita diretrizes 

para cada área envolvida, principalmente para controle de qualidade. 

O ciclo PDCA é um método de melhoramento contínuo, onde permite a 

eliminação das falhas por meio de quatro etapas: planejamento, execução, 

verificação e agir corretamente. 

A RDC 210 (2003) é um regulamento onde propicia todo o suporte devido 

para a certificação da BPF. Conduz a indústria em todos os aspectos no que deve 

ser realizado, para se produzir com qualidade e segurança. 

 O método 5S ajudará no desenvolvimento na organização do ambiente de 

trabalho. Essa ferramenta não está ligada somente a organização e limpeza do 

local, mas desenvolve também o comportamento das pessoas. 

E por fim o conceito seis sigma. Considerado um dos mais importantes 

métodos de melhoria contínua da qualidade. Esse método permite corrigir os 

defeitos ainda no processo. 

Com a aplicação do seis sigma nos apontamentos citados pelas auditorias, o 

método atingirá diretamente nos meios que impedem a sequência do fluxo padrão. 

Ou seja, a eliminação das causas do não registro no ato da análise, garantindo 

nenhuma perda da etapa analítica, resultando o processo todo documentado. 

Além de eliminar desvio padrão, os programas de melhoria buscam 

desenvolver a cultura organizacional, disciplinar e estimular os analistas há 

praticarem hábitos que intensifique o bom desempenho na qualidade das análises. 

Em relação ao foco principal desse trabalho, concluem-se os fatores que 

influenciaram ao não atendimento da norma, o despreparo dos analistas na falta de 

treinamentos sobre as técnicas laboratoriais, falta de um programa de qualidade 

eficiente e a utilização de um sistema interno que atenda todas as necessidades do 

setor. 



 
 

Considera-se então que a pesquisa pode responder à questão proposta e 

dispõe sugestões de melhorias de qualidade contínuas nas atividades executadas, 

na indústria analisada com o intuito de evitar os desvios padrões. 
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