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RESUMO  

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar o processo produtivo da linha de 
medicamentos sólidos orais - comprimidos revestidos, utilizando as ferramentas da 
qualidade. A metodologia proposta consiste em uma série de passos de sequência 
lógica que permitirá analisar, identificar e propor soluções para os desvios da 
qualidade. A MAMP e MASP propostas serviram para iniciar o processo de 
levantamento dos dados produtivos. Ao longo do trabalho foram verificadas quais 
ferramentas da qualidade mais se aplicam nas etapas do processo e à política da 
empresa, lembrando que por tratar-se de uma indústria pública alguns fatores 
devem ser levados em consideração. Foi realizada uma aplicação prática da 
metodologia junto aos colaboradores ligados diretamente ao processo a fim de 
mensurar a aceitabilidade dos métodos e dos planos de ações de melhoria 
propostos. Espera-se então que esse processo produtivo venha a ser mais eficiente 
e eficaz e que as perdas, desperdícios e custos com retrabalhos sejam diminuídos. 

 
Palavras-chave: Gestão e Melhoria de Processos. Ferramentas da Qualidade. 
Indústria Farmacêutica. Processo Produtivo. 
 



 

ABSTRACT  

 

 

This research aims to analyze the production process of solid oral medication 
line - dry- coated tablets, using the tools of quality. The proposed methodology 
consists of a series of logical steps that will analyze, identify and propose solutions to 
the quality deviations. The MAMP and MASP proposals served to begin the process 
of data collection productive. Throughout the work were checked more qualities 
which tools apply the steps of the process and the politics of the company, always 
remembered that because it is a public industry factors must be taken into 
consideration. Was performed a practical application of the methodology with 
employees directly related to the process in order to measure the acceptability of 
methods and plans for improvement actions proposed. It is hoped then that this 
production process will be more efficient and effective, losses, scrap and rework 
costs are decreased. 

 
Keywords: Management and Process Improvement, Quality Tools Pharmaceutical 
Industry, Production Process 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

 

A indústria farmacêutica Brasileira nasce e se desenvolve no período de 1890 

e 1950, após o desenvolvimento acontecido nos países europeus  que, já no século 

XIX,  contavam com o desenvolvimento no segmento. Segundo Ribeiro (2001), o 

desenvolvimento da indústria farmacêutica no Brasil, “guarda forte relação com a 

instituição da saúde pública, das práticas sanitárias de prevenção e combate às 

doenças infecciosas e, em especial, com as instituições de pesquisa básica e 

aplicada”.  

O Brasil teve uma relevante importância no início do desenvolvimento 

industrial farmacêutico ao motivar e oferecer recursos para alguns dos primeiros 

laboratórios farmacêuticos (RIBEIRO, 2001).  

O Estado colaborou também para que se formassem cientistas brasileiros que 

foram responsáveis pela formação dos planos de saúde pública, viabilizando assim 

a produção de soros, vacinas e medicamentos, por parte de empresas pioneiras 

(RIBEIRO, 2001).  

Em razão da relevância dessa indústria na economia e na política de saúde 

do Brasil, houve necessidade do Ministério da Saúde instituir e implementar a 

fiscalização  e a inspeção nas indústrias farmacêuticas. Desta forma, a Secretaria de 

Vigilância Sanitária (SVS), deste Ministério determinou a todos os estabelecimentos 

produtores de medicamentos, o cumprimento das diretrizes para as Boas Práticas 

de Fabricação e Controle (BPF). A indústria farmacêutica é, portanto, regulamentada 

por legislação própria caracterizando-se por um mercado muito peculiar em razão de 

seus produtos e serviços, cuja segurança de uso afeta diretamente os 

consumidores, em face da influência  direta na saúde e na qualidade de vida da 

população (CAMACHO 1998). 

A indústria farmacêutica como um todo, pública e privada, é um setor 

relevante para a economia e principalmente para a política de saúde. É importante 

ressaltar que a Gestão da Qualidade e sua legislação específica devem contemplar 

a harmonização de normas e procedimentos com outros países e organismos 
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internacionais, a fim de tornar o Brasil mais competitivo e romper possíveis barreiras 

à exportação de seus produtos (CAMACHO 1998).  

Considerando que o Brasil é um País em desenvolvimento e que a maioria da 

população tem restrições ao acesso adequado á assistência farmacêutica, a 

indústria pública brasileira representa um papel relevante na produção de 

medicamentos mais baratos, via Sistema Único de Saúde (SUS), afim de serem 

consumidos por essa faixa da população (CAMACHO 1998). 

A natureza crítica de seu produto final, o medicamento, é regulamentada por 

normas próprias que são obrigatórias para a indústria farmacêutica e estão inseridas 

nas Boas práticas de fabricação, sendo adotadas pela maioria dos países. Para o 

setor público, a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade até pouco tempo 

era uma mera resposta em atendimento à legislação pertinente. Na atualidade, o 

que se observa é o movimento de reformulação da política de qualidade nos 

serviços públicos visando á produção de medicamentos com qualidade, um melhor 

atendimento ao cliente, o cidadão, e um aperfeiçoamento de rotinas internas com 

consequente aumento na agilidade dos processos operacionais (CAMACHO 1998). 

Parte integrante do Sistema de Gestão da Qualidade, a Gestão de Processos 

e Melhoria de Processos, contribui para o sucesso institucional de qualquer 

organização, seja ela pública ou privada, desde que realizada de forma 

sistematizada ou que seja entendida por todos da organização (BARRETO 2008).  

Competência, profissionalismo, produtividade, e inovação são elementos 

essenciais ao sucesso de uma organização. Hoje em dia, o ambiente global é 

competitivo e pontuado por mudanças em alta velocidade. As empresas bem 

sucedidas sustentam-se pelo fato de se anteciparem a essas mudanças, 

modernizando-se e expandindo sua capacidade de aprendizagem e inovação. O 

processo de crescimento consolida-se através do investimento em sua força de 

trabalho, na melhoria contínua de seus processos e num sistema de gerenciamento 

da qualidade que garanta a confiabilidade de seus produtos junto ao mercado 

consumidor (BASTOS 2005). 

A gestão de processos atualmente faz parte dos assuntos de maiores 

relevância em reuniões executivas. Para a maior parte das empresas é condição 

indispensável se falar em gestão. Este tema ganhou corpo e adeptos, recebendo 

assim mais investimentos e a estimativa por parte dos conhecedores na área, é de 

grande crescimento.  A busca interminável pela melhoria contínua foi uma das bases 
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fundamentais para o fortalecimento da disciplina de Gestão de Processos 

(OLIVEIRA 2009). 

A grande vantagem de realizar a melhoria de processos é agregar valor aos 

produtos e aos serviços que as organizações prestam aos seus clientes, 

principalmente as organizações públicas onde os recursos são cada vez mais 

escassos e as demandas cada vez mais crescentes (BARRETO 2008). 

A sobrevivência das organizações vai além da busca por novos clientes, 

estando relacionada com uma série de fatores que determinarão o seu sucesso ou o 

seu fracasso. Citando-se como principais fatores (ISO 9000:2005): 

 Satisfação total dos clientes; 

 Gerência participativa; 

 Desenvolvimento humano; 

 Constância de propósitos; 

 Melhoria contínua; 

 Gestão de processos; 

 Gestão de informação e comunicação; 

 Garantia da Qualidade; 

 Busca da excelência. 

 

Considerando que a indústria farmacêutica é uma unidade fabril, parte da 

perda é inerente ao processo produtivo. Não há dúvidas quanto ao fato de que 

havendo um sistema, nele haverá perdas, isso pode ser evidenciado pela própria 

funcionalidade do sistema que, ao longo do tempo apresenta desgaste e, 

consequentemente, perdas. Quanto maiores são essas perdas, menos eficiente é o 

sistema analisado, pode-se afirmar, então, que o desempenho de um sistema pode 

ser medido pelo seu nível de perda e desperdício. A empresa objeto de estudo, 

passa por inúmeros problemas referentes aos processos produtivos sem controle, 

perdas, retrabalhos e desperdícios excessivos, motivando assim o desenvolvimento 

da presente pesquisa. 
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1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

 

Diante do exposto na contextualização do tema, a empresa em questão não 

contempla uma sistemática para análise, correção e verificação dos resultados 

relacionados aos problemas identificados. Esta situação torna a solução dos 

problemas lenta, dispendiosa, acarretando frequentemente em custos adicionais de 

retrabalho para as correções apropriadas. É observada no dia-a-dia, a necessidade 

de direcionamento e racionalização dos procedimentos para a solução das não 

conformidades identificadas, esta prática há muito vem sendo discutida em diversas 

áreas da empresa. Sendo assim, julga-se necessária a elaboração de uma proposta 

de ações corretivas para o processo produtivo objeto de estudo, que possa 

direcionar as ações operacionais visando, corrigir defeitos e falhas evidenciadas.  

 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

 

1.3.1 Objetivos Gerais 

 

 

A presente pesquisa tem como objetivo levantar os principais problemas e 

apresentar uma proposta de ações corretivas, para o processo produtivo de 

comprimidos revestidos, de uma indústria farmacêutica pública.  

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Mapear o processo de fabricação de comprimidos revestidos, 

 Identificar os pontos críticos do processo,  

 Avaliar, junto aos supervisores e gerente de produção os principais 

problemas do processo produtivo objeto de estudo, aplicando as 

ferramentas da qualidade, 
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 Propor um plano de ação de melhorias para esses problemas específicos, 

  Avaliar a aceitabilidade deste plano de ação junto a esses gestores. 

 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

O presente estudo apresenta formas de fazer um levantamento dos 

problemas mais críticos no processo produtivo objeto do estudo. A metodologia será 

aplicada neste segmento produtivo, mas também poderá ser utilizada em outros 

segmentos desta organização. 

Não se pretende também esgotar o assunto nem mesmo abordar todas as 

implicações na implantação das mudanças. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA OU IMPORTÂNCIA DO ESTUDO  

 

 

No Brasil, tem-se verificado nos últimos tempos uma intensificação da 

concorrência no segmento farmacêutico. A cada dia a competição se torna maior, 

como alternativa para tornar as unidades industriais mais produtivas e 

financeiramente viáveis, uma das saídas recomendadas é a busca por novos 

mercados, ou seja, a exportação. Porém, para conseguir exportar, as empresas do 

setor dependem essencialmente do cumprimento de algumas exigências, 

principalmente no tocante ao padrão da qualidade dos produtos (medicamentos) 

fabricados. Sob este aspecto, uma boa classificação da qualidade é condição básica 

para se conseguir exportar. Neste contexto a gestão de processos e melhoria de 

processos tem papel crucial, pois é utilizado como base na avaliação da qualidade 

viabilizando assim a acreditação ou certificação como no caso da aplicação da 

norma ISO 9001 por exemplo. 

Portanto, pode-se observar que se trata de uma questão de sobrevivência 

para cada empresa. Com a globalização das economias e o mercado nacional cada 

vez mais aberto, os investimentos podem ser feitos tanto no Brasil como fora dele. 
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Sendo assim, mais do que nunca, se faz necessário uma busca contínua pela 

melhoria da qualidade, entre outros fatores de relevância estratégica. 

Este processo foi escolhido por que, dentre os outros processos de fabricação 

existentes na empresa que são: produção de líquidos e produção de comprimidos, o 

processo de fabricação de comprimidos com revestimento é o mais complexo deles.  

 

 

1.6 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

 

Visando estudar os problemas do processo e buscar possíveis soluções 

propõem-se investigar as seguintes questões.  

 

 Considerando que o processo produtivo é falho, a presente pesquisa 

conseguirá levantar os principais problemas do processo?   

 Sendo os principais problemas identificados, a aplicação das ferramentas 

da qualidade elucidará as prováveis causas desses problemas? 

 Uma vez levantada as prováveis causas, será possível propor um plano 

de ação corretiva que seja viável à empresa?  

 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

O estudo está organizado em cinco capítulos, como segue: 

Capítulo 1 - Apresenta uma abordagem geral sobre o tema, a 

contextualização do tema, os objetivos gerais e específicos, a formulação do 

problema, a delimitação do estudo, a Justificativa ou importância do estudo, as 

questões da pesquisa e a  organização do estudo. 

Capítulo 2 - Apresenta a revisão bibliográfica sobre a história da qualidade e 

seus principais conceitos, sobre as ferramentas da qualidade, a gestão e Melhoria 

de processos e sobre as metodologias utilizadas para a melhoria de processos. 
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Capítulo 3 - Apresenta a metodologia de pesquisa utilizada no 

desenvolvimento do trabalho. 

Capítulo 4 - Apresenta os resultados da metodologia proposta no estudo. 

Capítulo 5 - Apresenta as conclusões da pesquisa e as recomendações para 

trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

Este capítulo apresenta o levantamento teórico da história da Qualidade Total, 

conceitos e princípios envolvidos, assim como a descrição das principais 

Ferramentas da Qualidade a serem trabalhadas neste estudo, a importância da 

Gestão e Melhoria de Processo referenciando também as Metodologias de Análise e 

Melhoria de Processos (MAMP). 

 

 

2.1 HISTÓRIA DA QUALIDADE 

 

 

A história da qualidade faz parte da história da humanidade. A literatura  

mostra que a busca da qualidade sempre esteve presente na história das 

civilizações. Muitas vezes não evidenciada através de um conceito, ou numa norma, 

mas implícita nas manifestações artísticas ou nas pessoas que buscavam a 

perfeição (TURCHI 1997). 

Na Europa, no período da pré-revolução industrial, a qualidade de um produto 

era definida pela reputação da habilidade e do talento do artesão que o produzia. 

Embora o termo qualidade tenha permanecido ao longo do tempo associado à idéia 

de excelência ou superioridade de um produto ou serviço, o conceito foi absorvendo 

aos poucos outras dimensões de natureza quantitativa, sendo a primeira delas o 

valor de mercado. No período de transição entre o sistema de manufatura e a 

expansão do comércio, o preço passa a ser um indicador de aceitação do produto 

no mercado, assim, uma forma de mensurar a qualidade. Desde a revolução 

industrial até o início deste século, o conceito de qualidade permaneceu vinculado á 

ideia do menor preço pelo qual o produto poderia ser levado ao mercado. Está ideia 

de qualidade associada à redução de custos produtivos, tempo, e desperdícios é um 

pensamento comum entre os citados gurus da qualidade (TURCHI 1997). 

 

 

 



19 

2.2 EVOLUÇÃO E PRINCÍPIOS DA GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL (GQT) 

 

 

Agora serão descritos a evolução da qualidade ao longo da história e os 

princípios segundo Juran, Deming e Crosby, conhecidos como os gurus da 

qualidade sem, no entanto esgotar o assunto. 

A qualidade passou a ser vista como uma função gerencial a partir da década 

de 20 devido à produção em larga escala também chamada de produção em massa, 

passando a ser um ícone importante para as organizações. 

Ao longo da história, a evolução da qualidade é marcada por padrões que 

passam a definir as chamadas eras da qualidade (GARVIN 1992). 

 

Anos 20 - Era da Inspeção 

 A inspeção era realizada na linha de produção, no produto pronto; 

 Existiam incertezas quanto à qualidade; 

 A inspeção era feita em todos os produtos, o que era considerado um 

complicador quando da necessidade de atender demandas crescentes; 

 A inspeção no produto final limitava-se a detectar os defeitos, e não as 

questões que preveniam os defeitos. 

 

Anos 30 e 40 – Era do controle estatístico da qualidade 

 O foco passou a ser o desempenho e a qualidade do processo; 

 W. A. Shewart, estatístico norte americano cria um sistema para mensurar 

as variações na linha de produção surgindo assim o Controle Estatístico de 

Processo (CEP); 

 A estatística é utilizada como ferramenta  de controle de qualidade; 

 A inspeção feita por amostragem; 

 Surge o Controle de Qualidade nas empresas. 

 

Anos 50 – Controle da qualidade total 

 Época marcada pela padronização;  

 A qualidade passa a ser responsabilidade de toda empresa; 

 O foco deixa de ser o produto ou serviço para ser o sistema da qualidade; 
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 Abordagem de longo prazo, medida na satisfação dos clientes. 

 

A partir dos Anos 80 – Era da Gestão da Qualidade total 

 A globalização da economia se faz cada vez mais forte e presente 

acirrando assim a competição pelos mercados consumidores; 

 As empresas passam a conduzir seu gerenciamento conforme os 

mercados, a satisfação dos clientes o conhecimento e competências dos 

seus colaboradores; 

 A qualidade aparece como requisito importantíssimo para a 

sustentabilidade de uma organização no longo prazo, dentro de um 

contexto de mercado altamente competitivo (visão estratégica da 

qualidade).  

 

 

2.2.1 Princípios da Qualidade Segundo Juran 

 

 

A abordagem de Juran possui um forte ingrediente gerencial e focaliza 

planejamento, fluxo organizacional, responsabilidade gerencial para a qualidade e a 

necessidade de estabelecer metas e objetivos para a melhoria. 

Juran (1992) em sua obra admite a existência de várias definições para a 

qualidade,segundo ele, a qualidade consiste nas características que vão ao encontro 

das necessidades dos clientes e dessa forma proporcionam a satisfação do cliente  

Outra definição para qualidade é a ausência de falhas Juran (1992). 

Deficiências do produto levam ao retrabalho e desperdício afetando os custos. Aos 

olhos dos clientes quanto menos deficiências melhor a qualidade. Segundo Juran 

(1992) diante destas duas definições, as lições mais importantes para os gerentes 

são: 

 As características do produto afetam as vendas. Neste caso, a qualidade 

mais alta normalmente custa mais caro. 

 As deficiências do produto afetam custos. Neste caso, a qualidade mais 

alta normalmente custa menos. 

 



21 

A despeito das diferenças entre esses dois tipos de qualidade conta-se com  

uma frase simples que descreve um único sentido conveniente, a expressão 

”adequação ao uso” ganhou alguns adeptos, entretanto não uma aceitação universal 

(JURAN, 1992).  

Juran (1992) percebe que o gerenciamento da qualidade envolve 

planejamentos semelhantes aos planejamentos financeiros, são eles: Planejamento 

da Qualidade, Controle da Qualidade e Melhoria da Qualidade. Esses três processos 

são chamados Trilogia Juran. 

 

Trilogia Juran 

1. Planejamento da Qualidade 

Segundo Juran (1992) é a atividade de desenvolver produtos e processos 

satisfazendo as necessidades dos clientes, envolve etapas universais 

essenciais para o planejamento. 

 Estabelecimento de metas. 

 Identificação dos clientes. 

 Determinação das necessidades dos clientes. 

 Desenvolvimento de características do produto que atendam às 

necessidades dos clientes. 

 Desenvolvimento de processos que sejam capazes de produzir aquelas 

características do produto. 

 Estabelecimento de controle de processos e transferência dos planos 

resultantes para as forças operacionais. 

 

2.  Controle de Qualidade 

Conforme Juran (1992) é o processo usado pelos grupos operacionais como 

auxílio para cumprir os objetivos do processo e do produto. 

Este processo consiste nas seguintes etapas: 

 Avaliação do desempenho real da qualidade. 

 Comparação do desempenho real com as metas da qualidade. 

 Ação a respeito da diferença entre o desempenho real e as metas da 

qualidade. 
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3.  Melhoria da Qualidade 

Conforme Juran (1992) este processo é o meio de elevar o desempenho da 

qualidade alcançando altos níveis na satisfação dos clientes ampliando 

mercados, lucros e sobrevivência em longo prazo. 

A metodologia consiste em etapas universais: 

 Estabelecimento da infra-estrutura necessária para garantir o 

melhoramento anual da qualidade. 

 Identificação das necessidades específicas de melhoras, projetos de 

melhoramentos. 

 Estabelecimento, para cada projeto, de uma equipe com clara 

responsabilidade para levá-lo a uma conclusão bem sucedida. 

 Promoção de recursos, para motivação e treinamento de que as 

equipes necessitam.   

 

 

2.2.2 Princípios Segundo Deming 

 

 

O enfoque de Deming (1984) para a qualidade é principalmente voltado para 

a estatística importando-se com os problemas de variabilidade e suas causas.  

Influenciado por Shewhart, Deming definiu a qualidade como conformidade de 

um produto com as especificações técnicas que lhe foram atribuídas (GOMES, 

2004)  

Deming (1984) acreditava ser indispensável para uma organização que os 

esforços pela qualidade viessem da gestão de topo para os trabalhadores, sentido 

top-down, sendo assim sua filosofia se expressa através de 14 princípios. 

Princípios de Qualidade de Deming (GOMES, 2004)  

 Criar na organização um propósito constante direcionado para melhoria de 

produtos e serviços; 

 Criar um clima organizacional onde falhas e negativismo não são aceitos, mas 

encarados como oportunidades de melhorias; 

 Terminar a dependência da inspeção em massa para garantir conformidade, 

desenhar produtos e processos com qualidade intrínseca; 
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 Terminar a prática de decidir contratos com base no preço mais baixo, 

minimizando assim o custo total no ciclo de vida do produto. Desenvolvendo 

relações de longo prazo com fornecedores do processo; 

 Procurar a melhoria contínua do processo produtivo, melhorando a qualidade 

e reduzindo custos; 

 Instituir um programa de treinamento e formação; 

 Substituir a supervisão pela liderança em todos os níveis hierárquicos; 

 Eliminar os medos, criando clima de confiança; 

 Eliminar barreiras entre áreas funcionais da empresa; 

 Eliminar slogans que exortam aumentos da produtividade, os verdadeiros  

problemas estão na estrutura do sistema e não podem ser resolvidos 

somente pelos trabalhadores; 

 Terminar com a prática de gestão por objetivos, e quotas de trabalho, a 

liderança efetiva substitui estas práticas; 

 Eliminar barreiras que impedem os colaboradores de sentirem orgulho no seu 

trabalho; 

 Implementar técnicas de controle estatístico da qualidade ao nível dos 

operadores; 

 Envolver todos os colaboradores no processo de transformação da 

organização.  

 

 

2.2.3 Princípios Segundo Crosby 

 

 

Phillip Crosby tem uma certeza para a teoria da qualidade, ao defender o 

conceito zero defeitos ou produção sem defeitos. Tal como Deming, Crosby define 

qualidade como conformidade do produto com suas especificações técnicas, a idéia 

de que a qualidade é grátis remete-se a vantagem do investimento, produzir bem a 

primeira vez “right first time”. Em seu livro Quality is free Crosby, (1979) enfatiza que 

produzir bem na primeira vez está intimamente ligado à gestão dos recursos 

humanos da empresa, motivando os colaboradores a produzirem com qualidade 

(GOMES, 2004).  
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O processo para melhoria da qualidade em empresas está fundamentado no 

programa de 14 etapas da filosofia de Crosby (LUCINDA, 2010).  

 

1. Obter o compromisso da alta direção em relação ao programa de 

qualidade; 

2. Criar equipes de melhoria da qualidade; 

3. Criar indicadores de qualidade; 

4. Identificar os custos da não qualidade; 

5. Conscientização dos colaboradores da importância da qualidade; 

6. Adotar as correções para os problemas identificados; 

7. Planejar e implantar o programa “Zero defeitos” conforme a cultura da 

empresa; 

8. Constituir equipe para implantação do programa da qualidade; 

9. Instituir o dia “zero defeitos” para que todos os colaboradores sejam 

sensibilizados quantos às normas da qualidade; 

10. Definição dos objetivos; 

11. Eliminar as causas dos erros; 

12. Reconhecer publicamente os colaboradores que se destacam. 

13. Implantação dos círculos da qualidade.; 

14. Reiniciar o ciclo dando continuidade ao programa da qualidade. 

 

 

2.2.4 Princípios da Qualidade baseado na ISO 9000:2005  

 

 

Na versão ISO 9000:2005 são encontrados oito princípios de padrões de 

qualidade, amplamente testados e aprovados que podem ser utilizados pela alta 

direção das organizações, para promover a melhoria do desempenho dos 

processos. 

Princípio1 – Organização focada no cliente 

As organizações dependem dos clientes para sobreviver, num período de 

intensa competição pelo cliente, levará vantagem quem atender de forma mais 

eficaz as expectativas dos clientes. 
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Princípio 2 – Liderança 

Os líderes da organização desempenham um papel fundamental na 

implantação dos programas da qualidade. Pode-se dizer que sem este apoio as 

ações da qualidade não irão alcançar os resultados esperados, essas ações 

funcionam quando partem da direção “de cima para baixo” o contrário raramente ou 

nunca acontecem.   

 

Princípio 3 – Envolvimento das pessoas 

As pessoas são essenciais para qualquer organização, a qualidade dos 

produtos e serviços produzidos é de responsabilidade de todos e é importante que 

os colaboradores tenham o conhecimento da sua importância na empresa e que a 

qualidade começa nas pessoas desde o momento da seleção passando pelo 

treinamento e valorização.   

 

Princípio 4 – Abordagem por processos 

Os processos são atividades básicas das organizações, transformando 

entrada e saídas através de procedimentos de transformação. A qualidade dos 

produtos está diretamente ligada à qualidade dos processos. É de suma importância 

que os processos sejam geridos de forma eficiente dando mais ênfase aos 

processos considerados críticos para o negócio da organização.    

 

Princípio 5 – Abordagem Sistêmica da Administração 

A organização precisa ser gerenciada de forma sistêmica. Os gestores  

devem visualizar a organização como um conjunto de partes inter-relacionadas. Este 

tipo de abordagem para gestão tende a melhorar a eficiência e eficácia das 

organizações.  

 

Princípio 6 – Melhoria Contínua 

O princípio da melhoria contínua é buscar o aprimoramento constante dos 

processos, do desempenho global da organização. Realizar de forma sistemática  

inspeções e auditorias,   identificando problemas e corrigindo-os  
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Princípio 7 -  Decisões Baseadas em Fatos 

A qualidade das decisões esta diretamente ligada à qualidade das 

informações fornecidas para os gestores. Uma base de dados atualizada sobre os 

assuntos de maior relevância é importante para o bom desempenho da organização 

 

Princípio 8 – Relacionamento Mutuamente Benéfico com Fornecedores. 

Uma organização e seus clientes  são interdependentes, o relacionamento em 

que ambos são beneficiados aumentará a capacidades de ambos em criar valor. O 

fortalecimento de parcerias entre as organizações e seus fornecedores é cada vez 

mais evidenciado entre organizações que trabalham sob a política dos princípios da 

qualidade ISO 9000:2005. 

 

 

2.2.5 Comparação dos Princípios da Gestão da Qualidade Total (GQT) e a ISO 

9000:2005 

 

 

No quadro 1 são apresentados os dados comparativos das variáveis: 

Objetivo, foco e barreiras para implantação da qualidade.  

GQT ISO 9000:2005 

Objetivo: Melhoria contínua Objetivo: Satisfazer as necessidades dos 
clientes 

Foco: Satisfação do cliente interno e externo, 
compromisso da gestão treinamento e 
conscientização do colaborador 

Foco: Na gestão por processos e na 
satisfação dos clientes 

Barreiras para Implantação: 
- Falta de envolvimento e comprometimento da 
direção; 
- Mudança cultural; 
- Entendimento limitado da qualidade; 
- Outros interesses que não de qualidade; 
- Política e estrutura organizacional. 

Barreiras para Implantação: 
- Falta de envolvimento e comprometimento 
da direção; 
- Excesso de burocracia; 
- Falta de habilidade para entender a 
aplicação dos fatores que afetam a seleção da 
parte apropriada; 
- Dificuldade de interpretação da norma e 
seus requisitos; 
- Medo de mudar para iniciar o projeto. 

 

Quadro1: Comparativo entre TQM e ISO 9000:2005 

Fonte: Rebelato: 2005. Adaptado pela autora. 
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2.3 FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

 

 

As ferramentas da qualidade são técnicas utilizadas nos procedimentos e no 

gerenciamento da Gestão da Qualidade, que permitem as análises de fatos e dados 

estruturados para a tomada de decisão com maior probabilidade de adequação a 

situação analisada (DIGROCCO, 2008,). 

Segundo Brassard (2004) e Behnam (2011) as ferramentas da qualidade não 

apenas ajudam a identificar o que está acontecendo em um processo, como também 

apontam as prováveis causas. Os gerentes que incorporam as ferramentas da 

qualidade e suas operações, logo aprendem que focalizar os sintomas ao invés das 

causas é o maior obstáculo à melhoria da qualidade. 

Estas ferramentas padronizam a metodologia de estudo do problema e a 

descoberta das soluções, as principais ferramentas da qualidade podem ser 

aplicadas na melhoria de processos. ISHIKAWA (1986) apresenta as seguintes  

ferramentas consagradas da qualidade total: Diagrama de Pareto, Diagrama de 

causa e efeito, Histogramas, Folhas de verificação, Gráficos de dispersão, 

Fluxogramas e Cartas de controle.  

 

 

2.3.1 As Sete Tradicionais Ferramentas da Qualidade (Estatísticas) 

 

 

a) Diagrama de Pareto: É um gráfico de barras que ordena as frequências das 

ocorrências, da maior para a menor permitindo a priorização dos problemas. Mostra 

ainda a curva de percentagens acumuladas. Sua maior utilidade é a de permitir uma 

fácil visualização e identificação das causas ou problemas mais importantes, 

possibilitando a concentração de esforços nos mesmos (MARTINS JUNIOR, 2002 

PALISKA 2007). Conforme apresentado pela figura 1. 
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Figura 1: Diagrama de Pareto 

Fonte: SEBRAE (2005) 

b) Diagrama de causa e efeito ou diagrama de Ishikawa: É uma ferramenta 

gráfica utilizada na análise de problemas como na estruturação de decisões relativas 

a situações que devem ser eliminadas (PALADINI, 2004).  

Para cada problema o diagrama mostra a relação entre uma característica da 

qualidade (efeito) e os seus fatores (causas).  

Utilizado nas sessões de “brainstorming” em trabalhos de grupo, as causas 

são agrupadas por afinidade a forma mais usual deste diagrama é o chamado 

diagrama 6M’s (Mão-de-obra, Método, Medida, Máquina, Meio Ambiente e Matéria-

Prima) (SILVA, 2012 , BEHNAM 2011, GWIAZDA 2006). Conforme apresentado pela 

figura 2.       

 

Figura 2: Diagrama de causa e efeito ou diagrama de Ishikawa 

Fonte: Autora 

 

 



29 

c) Histogramas: é um gráfico com colunas que mostra a distribuição de um 

conjunto de dados dentro de uma determinada faixa de valores. O histograma nos 

mostra como os dados se distribuem, a tendência central desses valores e a 

dispersão desses valores (LUCINDA, 2010). Conforme apresentado pela figura 3. 

 

Figura 3: Histograma 

Fonte: SEBRAE (2005) 

d) Folhas de verificação: É uma ferramenta que tem o objetivo de gerar um 

quadro com dados claros, que facilite a análise e o tratamento posterior. A coleta de 

dados não segue nenhum padrão pré–estabelecido e pode ser adequada de acordo 

com as particularidades do processo fabril da empresa. O importante é que cada 

empresa desenvolva o seu formulário de registro de dados que permita que, além 

dos dados, também sejam registrados os responsáveis pelas medições e registros, 

quando e como estas medições ocorreram (MARTINS JUNIOR, 2002). Conforme 

apresentado pela figura 4. 

 

Figura 4: Folha de verificação 

Fonte: SEBRAE (2005) 
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e) Gráficos de dispersão: Diagrama que permite a identificação do grau de 

relacionamento entre duas variáveis consideradas numa análise (PALADINI, 2004). 

Conforme apresentado pela figura 5. 

 

 

Figura 5: Gráfico de dispersão 

Fonte: SEBRAE(2005) 

f) Fluxogramas: É uma representação gráfica mostrando todos os passos de 

um processo. O fluxograma apresenta uma excelente visão do processo e pode ser 

uma ferramenta útil para verificar como os vários passos do processo estão 

relacionados entre si. O fluxograma utiliza símbolos reconhecidos facilmente para 

representar cada etapa do processo (BRASSARD, 2004). Conforme apresentado 

pela figura 6. 
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Figura 6: Fluxograma 

Fonte: SEBRAE(2005) 

g) Cartas de controle: É um gráfico de controle que serve para acompanhar a 

variabilidade de um processo, identificando suas causas comuns, variação normal 

do processo, e causas especiais, problemas decorrentes de falha operacional, 

(PALADINI, 2004). Conforme apresentado pela figura 7. 

 

 

                                                         Figura 7: Carta de controle 

                                                                Fonte:SEBRAE(2005)
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2.3.2 Ferramentas para a Geração de Idéias  

 

 

2.3.2.1 Princípios do Brainstorming  

 

 

Brainstorming pode ser adaptado para o português como “tempestade de 

ideias” e é considerado uma das mais eficientes técnicas de geração de ideias em 

equipe. Foi aplicada inicialmente por Osborn em 1930 (Apud Lucinda, 2010). 

Segundo Behnam (2011) o Brainstorming pode revelar-se de grande utilidade 

para a solução de problemas em equipe devido ao potencial de geração de ideias, 

está ferramenta baseia-se nos princípios da suspensão do julgamento e da geração 

do maior número possível de ideias.  

Busca-se assim a livre expressão, sem críticas, proporcionando naturalidade 

e maior participação dos componentes da equipe. 

O Brainstorming deve seguir as seguintes regras básicas: 

 Não criticar as ideias apresentadas; 

 Apresentar as ideias conforme surgem em mente; 

 Gerar o maior número possível de ideias; 

 Selecionar as ideias relevantes para a solução do problema; 

 Apresentar os resultados aos participantes. 

 

 

2.3.2.2 Princípios do Brainwrinting 

 

 

Os princípios que são aplicados ao Brainstorming são os mesmos aplicados 

ao Brainwriting, as ideias são apresentadas de forma escrita e não verbal. A filosofia 

preponderante desta ferramenta é a de que as pessoas tímidas que apresentem  

dificuldades para expor suas ideias verbalmente participem também de reuniões 

para a solução de problemas. 
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2.3.3 Ferramentas para a Priorização de problemas e Planejamento de Ações   

 

 

2.3.3.1 Matriz GUT 

 

 

As organizações normalmente apresentam muitos problemas a resolver de 

uma única vez, fazendo-se necessário a priorização dos problemas existentes. Para 

ajudar nesse processo a matriz GUT apresenta-se como uma ferramenta simples e 

eficiente, avaliando-se os problemas pela Gravidade, Urgência e Tendência (iniciais 

GUT ). 

 

Gravidade - Mensura-se a gravidade do problema para a organização. 

Urgência - Mensura-se qual a urgência para a resolução do problema. 

Tendência - Mensura-se qual a tendência do problema caso ele não seja 

resolvido. 

A montagem desta matriz consiste em combinar na mesma tabela todos os 

quesitos (gravidade, urgência e tendência), os problemas e as pontuações para os 

quesitos conforme padrões da organização (LUCINDA 2010). Conforme 

apresentado pela figura 8. 

 

 

Figura 8: Matriz GUT 

Fonte: SEBRAE(2005) 



34 

2.3.3.2. 5W2H 

 

 

Conforme (ERBAULT 2003), é considerada uma das ferramentas mais 

utilizadas para o planejamento de ações corretivas de processos com problemas, 

este plano de ação viabiliza a execução das ações planejadas facilitando sua 

implementação de forma organizada. Cada ação deve ser enquadrada conforme a 

especificação desta ferramenta. 

Quadro 2: Especificação 5W2H 

Fonte: elaboração própria 

 

Os setores envolvidos devem se reunir em torno desse objetivo, é importante 

tornar o processo participativo, incluindo pessoal de nível operacional, que muito 

pode auxiliar com a contribuição de ideias, uma vez que lidam diretamente com o 

processo. 

 

 

2.4 GESTÃO DE PROCESSOS  

 

 

A gestão de processos é definida por Paim (2007) como o conjunto de tarefas 

necessárias, para de fato, se gerir uma organização através dos seus processos.  

WHAT O quê? O que deve ser feito? (etapas) 

WHO Quem? Quem são os responsáveis pela execução? 

WHERE Onde? Setor/local em que deve ser executado? 

WHEN Quando? Ocasião em que deve ser executado?  

WHY Por quê Porque deve ser executado? (justificativa) 

HOW Como? De que maneira deve ser executada? Qual o método? 

HOW MUCH Quanto Custa? Quanto custa para executar a ação? 
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Ou ainda “Um processo pode ser definido como um conjunto de ações 

ordenadas e integradas para um fim produtivo específico, ao final do qual serão 

gerados produtos e ou serviços para um ou mais clientes em particular.” Oliveira 

(2006).  

Os principais motivadores que levam as organizações a investirem em 

iniciativas de processos são: A necessidade de melhoria da estrutura de gestão, 

coordenação e agilidade para mudanças da organização, a necessidade de redução 

de custos e/ou aumento da produtividade, a necessidade de melhoria da satisfação 

do cliente, a necessidade de melhoria dos produtos existentes, criação de novos 

produtos ou entradas de novas linhas de negócio e a gestão de riscos devido ao 

aumento das pressões regulatórias (BARROS, 2009). 

Dentro deste contexto, a gestão de processos tem sido vista como uma 

tentativa de diminuir o tempo entre a identificação de um problema nos processos e 

a implementação das respectivas soluções. Para reduzir este tempo, as ações 

devem estar bem estruturadas, mas, por outro lado, devem permitir que os 

processos sejam diagnosticados, e as soluções sejam identificadas e 

implementadas no menor intervalo de tempo possível (PAIM, 2007). 

Melhorar os processos é fator crítico para o sucesso institucional de qualquer 

organização desde que feito de forma sistematizada e de fácil compreensão por 

seus colaboradores.  

O gerenciamento de processos é uma metodologia utilizada para definir, 

analisar e melhorar os processos críticos da empresa. São três as fases desta 

metodologia: Definição do processo, Análise do processo e Melhoria do processo 

(PAIM, 2007).  

 

 

2.5 ANÁLISE E MELHORIA DE PROCESSOS 

 

 

2.5.1 Metodologias de Análise e Melhorias de Processos 

 

 

A aplicação das metodologias é importante para a detecção e solução de 

problemas nos processos das empresas.  
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Segundo (PALMBERG, 2009, INOUE, 2012) a análise e melhoria de 

processos contribuem para o planejamento, a estruturação, a resolução de 

problemas e a melhoria contínua de todos os processos de trabalho considerados 

fundamentais para o negócio. 

A seguir são descritas algumas das principais metodologias de melhoria de 

processos que darão suporte para a elaboração do modelo proposto. 

 

 

2.5.1.1 Metodologia de Análise e Soluções de Problemas (MASP). 

 

 

Método de análise e solução de problemas consiste na utilização do ciclo 

PDCA para a solução de problemas. É um método gerencial utilizado tanto na 

manutenção como na melhoria dos padrões. Este método constitui-se em peça 

fundamental para o controle da qualidade e deve ser dominado por todas as 

pessoas da empresa (SILVA, MARÇAL e COSTA, 2008).  

O método de solução de problemas apresenta duas grandes vantagens: 

Possibilita a solução dos problemas de maneira científica e efetiva, assim como 

permite que cada pessoa da organização se capacite em resolver os problemas 

específicos de sua responsabilidade. Na aplicação do MASP são utilizadas as Sete 

Ferramentas da Qualidade (SILVA,  MARÇAL e COSTA, 2008).  

Etapas do MASP: 

1. Identificação do problema – Registro/ identificação do problema; 

2. Definição do problema – Investigação das características do problema; 

3. Análise do problema – Identificação e avaliação das causas prováveis; 

4. Definição do Plano de Ação – Planejamento das ações de bloqueio; 

5. Ação – Execução do plano de ação; 

6. Verificação – Checar a correção do problema; 

7. Padronização – Prevenção contra a reincidência do problema; 

8. Conclusão – Encerramento do processo, se necessário planejamento de 

ações futuras. 
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2.5.1.2 Metodologia de Análise e Melhoria de Processos (MAMP)  

 

 

MAMP é uma metodologia que contribui para o planejamento, a estruturação, 

a resolução de problemas e a melhoria contínua, de todos os processos de trabalho 

considerados fundamentais para se alcançar o objetivo do negócio (LIMA, 2010).  

O MAMP é composto de etapas que vão da definição do objetivo, coleta de 

dados, análise dos mesmos, até a identificação e solução do problema. O MAMP 

começa com a definição do objetivo e, a partir deste, inicia-se a coleta de dados. 

Com dados coletados, pode-se realizar uma análise dos mesmos e identificar os 

problemas existentes no processo, definindo suas causas e identificando soluções 

viáveis de serem implementadas. Nessa fase, é preciso atentar-se para a 

elaboração de um rigoroso planejamento de ações, de forma a evitar transtornos 

durante a implementação das mudanças necessárias. Finalmente, após a 

implementação das mudanças, avalia-se o que foi feito para verificar se as mesmas 

foram efetivas e conduziram a uma melhoria do processo. Caso isso tenha ocorrido, 

lista-se o que foi aprendido e estabelece-se um procedimento escrito para que todas 

as pessoas envolvidas entendam a dinâmica do novo processo e possam sugerir 

futuras mudanças (LIMA, 2010).  

 

As etapas do MAMP envolvem: 

 Mapeamento dos processos; 

 Monitoramento dos processos e de seus resultados; 

 Identificação e priorização de problemas e suas causas; 

 Ações corretivas, preventivas e de melhoria; 

 Sistema de documentação e procedimentos operacionais – 

padronização. 

O MAMP considera a Gerência de Processos a base da sua fundamentação 

sendo o Ciclo PDCA a principal ferramenta utilizada, composto por 18 etapas que 

plenamente executadas resultarão em um bom desempenho dos processos (SILVA 

2012, PALISKA 2007). Conforme apresentado pela Figura 9. 
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Figura 9: Ciclo de Análise e Melhoria de Processos 

Fonte: IBQN (1997) apud Dias (2006) 
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Passo 1 – Análise do Processo 

Objetivo: Conhecer um processo é identificar os componentes, as etapas, 

resultados e os padrões estabelecidos. 

1. Conhecer o processo; 

2. Identificar os problemas; 

3. Priorizar os problemas; 

4. Identificar as possíveis causas; 

5. Priorizar as causas; 

 

Passo 2 – Soluções 

Objetivo: Identificar e ordenar as alternativas de solução para as possíveis 

causas e desenvolvimento das soluções. 

6. Identificar as alternativas de solução para as possíveis causas;  

7. Priorizar soluções; 

8. Desenvolver soluções; 

9. Identificar os problemas potenciais; 

 

Passo 3 – Planejamento da implantação  

Objetivo: Planejar a implantação das ações de melhoria para alcançar o 

aperfeiçoamento contínuo do processo. 

10. Definir metas; 

11. Definir métodos; 

12. Normalizar; 

13. Consolidar o planejamento da implantação; 

 

Passo 4 – Implantação, avaliação e análise da implantação 

Objetivo: É a fase onde são implementadas as ações de melhoria e realizadas 

as medidas de desempenho do processo. 

14. Disseminar informações; 

15. Educar e treinar; 

16. Executar; 

17. Medir; 

18. Comparar o planejado. 
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Para a efetiva implementação desta metodologia é necessário ter um 

conhecimento geral, uma abordagem completa dos componentes que fazem parte 

do processo. Esta etapa ocorre através do mapeamento deste processo 

identificando suas entradas e saídas. 

Existem também três importantes indicadores para se fazer a gestão dos 

processos que são: Indicadores de Qualidade, Indicadores de Produtividade e 

Indicadores de Capacidade. 

1. Indicador de Qualidade: Ocorre quando se fazem o levantamento das 

conformidades de um processo e relacionam esses resultados com a quantidade 

total produzida; 

2. Indicador de Produtividade: É o resultado da relação entre o total 

produzido e os recursos utilizados; 

3. Indicador de capacidade: É a relação entre o total produzido e um 

intervalo de tempo. 

 

Neste capítulo foi apresentado o levantamento bibliográfico dos principais 

temas relacionados à pesquisa. O próximo capítulo apresentará a metodologia 

utilizada no desenvolvimento da dissertação. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

Neste capítulo é apresentado o processo de pesquisa que foi utilizado ao 

longo do desenvolvimento da dissertação. É mostrado também em quais fases da 

pesquisa foram utilizadas as diversas técnicas e métodos para se alcançar os 

resultados finais da investigação. 

Na primeira fase da pesquisa se realizou uma revisão bibliográfica inicial. Esta 

revisão visou a identificação das metodologias e técnicas utilizadas para a melhoria 

de processos. Foram revisados os seguintes assuntos: 

a) Análise e melhoria de processos; 

b) Gestão de processos; 

c) Ferramentas da Qualidade; 

d) Historia e Evolução da Qualidade; 

e) Conceitos relacionados aos gurus Juran, Crosby e Deming; 

f) Princípios da qualidade segundo os requisitos da ISO 9000: 2005. 

 

Na segunda fase da pesquisa a metodologia proposta tem como objetivo a 

identificação e solução de problemas da qualidade utilizando os seguintes métodos: 

a) Mapear o processo; 

b) Análise do processo, priorização dos problemas identificados;  

c) Análise dos problemas selecionados; 

d) Mapeamento das etapas críticas;  

e) Definição e análise das causas;  

f) Proposição de um planejamento de ações corretivas; 

g) Aplicação das ferramentas da qualidade;  

h) Validação da proposta de ações corretivas junto aos supervisores e 

gerentes da área diretamente envolvidos com o processo produtivo objeto 

de estudo.  



42 

3.2 TIPOS DE PESQUISA 

 

 

Existem várias taxionomias de tipos de pesquisa, conforme as definições 

apresentadas por Vergara (2009), a pesquisa propõe dois critérios básicos: quanto 

aos fins e quanto aos meios.  

A pesquisa realizada neste estudo, quanto aos meios pode ser classificada 

como uma pesquisa documental, bibliográfica, participante, porque a investigação e 

o estudo foram realizados junto aos locais onde ocorrem os fenômenos, utilizando-

se documentos arquivados, material publicado em livros, em revistas e no portal de 

periódicos da CAPES; realizada no próprio ambiente de trabalho, onde o 

pesquisador pesquisa na empresa objeto de estudo, de forma a empreender um 

levantamento de quesitos que irão, ao final do estudo, dar as melhores ferramentas 

para a melhoria do desempenho produtivo a que se destina o trabalho. 

Quanto aos fins pode ser definido como uma pesquisa, descritiva e aplicada, 

descritiva, pois pretende expor as características do modelo de gestão e melhoria de 

processos. Aplicada, pois é motivada pela necessidade de resolver problemas 

concretos, finalidade prática. 

 

 

3.3 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

 

Segundo Vergara (2007, p. 50) universo de uma pesquisa diz respeito a “um 

conjunto de elementos (empresas, produtos, pessoas, por exemplo), que possuem 

as características que serão objeto de estudo”. Já amostra é definida como “uma 

parte do universo escolhida segundo algum critério de representatividade”.  

O universo do estudo foi: 

 Supervisores e gerente da área de fabricação onde se deseja pesquisar e 

analisar o processo produtivo alvo da gestão e melhorias de processos. 

 

Amostra  

 A amostragem é representativa, não probabilística e foi escolhida pelo critério 

da tipicidade, sendo composta da seguinte forma:  



43 

Supervisores e gerente da área que trabalhem diretamente no processo 

produtivo de medicamentos. 

 

 

3.4 SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

 

 

Os sujeitos da pesquisa foram os (4) quatro supervisores sendo 2(dois) do 1º 

turno e 2(dois) do 2º turno e o gerente da produção, que participam diretamente do 

processo produtivo de comprimidos revestidos, totalizando um grupo de 5(cinco) 

colaboradores. 

 

 
3.5 COLETA DE DADOS  

 

 

Os dados para fundamentação teórica da pesquisa foram coletados por meio 

de pesquisa bibliográfica em livros, periódicos, teses, dissertações, monografias, 

textos e artigos nos meios tradicionais.  

 

Na empresa os dados foram coletados obedecendo aos critérios abaixo: 

1. Análise dos documentos pertinentes ao processo produtivo – Dossiês de 

produção. 

2. Consulta ao sistema operacional da empresa que consiste em um software 

gerenciador de não conformidades. 

3. Acompanhamento do processo produtivo, a fim de observar a sistemática 

diária da produção. 

A investigação foi realizada utilizando as ferramentas da qualidade 

brainstorming, diagrama de Ishikawa, fluxograma e o 5W2H para aplicação do plano 

de ação. 

 

A sequência da pesquisa foi:   

1. Mapeamento dos processos,       

2. Análise do processo priorização dos problemas identificados,  
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3. Mapeamento das etapas críticas, 

4.  Análise dos problemas selecionados aplicando as ferramentas da 

qualidade,  

5. Definição e análise das causas,       

6. Proposição de um planejamento de ações corretivas,      

7. Validação da proposta de ações corretivas. 

 

 

3.6 VALIDAÇÃO DA PROPOSTA 

 

 

A partir do levantamento das possíveis causas foi aplicado o plano de ação 

5W1H.  

Como desdobramento deste plano de ação foram sugeridas ações de 

melhorias para o processo produtivo pesquisado.  

A fim de validar estas ações foi entregue aos 4 supervisores e ao gerente de 

produção um formulário onde constavam essas ações, perguntando quais seriam 

suas opiniões quanto à adequação dessas melhorias à realidade da empresa.   

 

 
3.7 TRATAMENTO DE DADOS 

 

 

Os dados foram tratados de forma combinada, recebendo um tratamento 

qualitativo quando oriundos da pesquisa bibliográfica e documental, com o intuito de 

confirmar ou refutar as proposições levantadas na suposição. 

 

 

3.8 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  
 

 

A empresa escolhida para a realização do estudo é uma unidade fabril pública 

podendo ser chamado também de laboratório oficial, onde são produzidos 
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medicamentos para atender ao Ministério da Saúde, o setor onde foi realizada a 

pesquisa é o de  produção de  medicamentos.   

Escolheu-se pesquisar esta área por que  ela é de relevante importância, 

considerando que a empresa fabrica medicamentos, o setor de produção é 

considerado o “coração” da instituição. 

A organização tem como missão produzir medicamentos atendendo assim a 

política de saúde pública do governo, cumprindo também a política da qualidade que 

é produzir medicamentos com qualidade e eficácia buscando atender as 

necessidades dos clientes obedecendo aos requisitos das Boas Práticas de 

Fabricação e Controle.  

O Sistema da Qualidade da instituição é gerenciado pela Coordenação da 

Qualidade onde além de outros setores estão incluídas a Garantia e o Controle de 

Qualidade. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa feita no 

processo de fabricação de comprimidos revestidos, conforme a Metodologia de 

Análise e Melhoria de Processo (MAMP). 

 

 

4.1 DESCRIÇÃO E MAPEAMENTO DO PROCESSO PRODUTIVO 

 

 

O processo produtivo objeto de estudo é a fabricação de comprimidos 

revestidos, esse processo abrange várias etapas. Segue abaixo a descrição e o 

mapeamento deste processo conforme apresentado pela figura 10. 

 

1a ETAPA – Pesagem de materiais – Nesta fase do processo, o colaborador 

da central de pesagem após receber a guia de materiais emitida pelo setor do 

Planejamento e Controle de Produção (PCP), inicia a pesagem das matérias-primas, 

2a ETAPA – Recebimento dos materiais – Nesta fase do processo, a área 

fabril recebe as matérias-primas da central de pesagem, 

3a ETAPA – Conferência dos materiais – Nesta fase do processo, o 

colaborador responsável pela atividade, confere o material entregue á produção, 

4a ETAPA – Assinaturas dos documentos de verificação – Nesta fase, os 

colaboradores envolvidos no processo verificam se todo material pertinente ao 

processo esta presente, 

5a ETAPA – Processo de peneiragem – Nesta fase do processo, as matérias-

primas são peneiradas, são usadas peneiras de várias micragens, para que se 

obtenha um granulado mais homogêneo possível,  

6a ETAPA – Processo de mistura do granulado – Nesta fase o granulado é 

misturado, afim de que as matérias-primas fiquem  em uniformidade de conteúdo, 

7a ETAPA – Análise do Controle de Qualidade - Nesta fase, o colaborador do 

Controle de qualidade retira uma amostra para ser analisada, se a mistura for 

aprovada o processo segue, se for reprovada o processo de mistura é repetido, 
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8a ETAPA – Processo de compressão – Nesta fase, o granulado é comprimido 

na máquina compressora, produzindo assim os comprimidos,  

9a ETAPA – Processo de revestimento – Nesta fase, os comprimidos são 

revestidos no drageador, 

10a ETAPA - Análise do Controle de Qualidade - Nesta fase um colaborador 

do Controle de qualidade retira uma amostra para ser analisada, se for aprovada o 

processo segue, se for reprovada o processo de revestimento é interrompido e 

inicia-se uma ação de correção imediata, 

11a ETAPA – Processo de embalagem – Nesta fase os comprimidos 

revestidos são embalados em fracos, esses frascos são tampados pela mesma 

máquina que os envasa, esta máquina é envasadora e tampadora,  

12a ETAPA – Processo de acondicionamento – Nesta fase os frascos são 

acondicionados em caixas de embarque feitas em papelão, as caixas são lacradas 

com fitas adesivas identificadas com o nome da empresa, 

13a ETAPA - Conciliação da documentação – Nesta fase, toda documentação 

pertinente ao lote é juntada, verificada e enviada para o setor de Garantia da 

Qualidade. 
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Figura 10: Mapeamento do processo produtivo de comprimidos revestidos 

Fonte: Autora 

A modelagem por meio de fluxogramas pode ser feita por um ou mais de 

vários padrões de notação (ou técnicas de modelagem) existentes. No caso 

específico do fluxograma apresentado na figura 10 optou-se pelo uso da técnica 

conhecida por flowcharts construindo-se um modelo de fluxograma vertical, técnica 

esta criada pelo American National Standardization Institute (ANSI), conforme alude 

Oliveira (2012). De acordo com este autor, trata-se de um padrão notacional  de 

modelagem de processos, cujo conjunto de símbolos (ou objetos, ou artefatos) 

oferecidos se aplica muito bem à modelagem de processos organizacionais de 

apoio. 
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4.2 ANÁLISE DO PROCESSO E PRIORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS  

 

 

O processo de fabricação de comprimidos revestidos é  complexo, durante as 

verificações das documentações pertinentes a este processo foi observado que 

existem dois medicamentos que são produzidos nesta linha de fabricação. O 

medicamento A é classificado como monodroga, denominação dada para os 

medicamentos que possuem apenas 1(um) princípio ativo.  

O medicamento B é classificado como composto, denominação dada para os 

medicamentos que possuem mais de 1(um) princípio ativo. Em consulta aos dossiês 

de fabricação, onde consta toda a documentação do lote produzido, foi observado 

que tanto o medicamento A como o medicamento B têm em comum uma matéria-

prima farmacologicamente ativa que será chamada de matéria-prima L. A 

documentação que compõem o dossiê é: Ordem de fabricação, fichas de pesagens 

de materiais, etiquetas de identificação do produto e laudos de análises do Controle 

de Qualidade. 

O critério utilizado para priorizar os problemas que seriam pesquisados foi o 

número de recorrências, consultando o sistema operacional gerenciador de não 

conformidades da empresa, onde são registrados esses desvios,  ficou claro que os 

problemas mais recorrentes são: 

 

1. Comprimido com dureza baixa, esta não conformidade ocorre no 

processo de compressão do comprimido, implicando na resistência do 

comprimido ao revestimento, estando o comprimido com baixa dureza ele 

não resistirá ao rolamento que ocorre dentro da drageadora ocasionando 

um desgaste nas bordas e no corpo do comprimido ou até mesmo quebra. 

 

2. Comprimido com o aspecto diferente da especificação, esta não 

conformidade ocorre no processo de revestimento. É consequência de um 

comprimido com baixa dureza, porque estando ele com baixa dureza as 

bordas dos comprimidos e o corpo se desgasta durante o revestimento 

devido o rolamento ocorrido dentro da drageadora. 
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3. Embalagem faltando comprimido, esta não conformidade ocorre no 

processo de embalagem durante o envase dos frascos. A máquina 

envasadora possui um sistema automático de contagem de comprimidos. 

Os frascos são lacrados na máquina cravadora de tampas, que também 

funciona automaticamente. Todo o sistema é eletrônico. Não existe 

funcionamento manual na embalagem. Em consulta ao sistema 

operacional da empresa, onde são registradas as não conformidades 

relativas ao processo produtivo, foi verificado que este desvio da 

qualidade, geralmente, não é identificado na produção, e sim no Serviço 

de Atendimento ao Cliente (SAC). O Serviço de Atendimento ao Cliente 

informou que há vários anos são registradas as ligações de clientes 

reclamando deste problema persistindo até hoje. 

 

O período pesquisado foi de janeiro de 2008 até outubro de 2012. Isto se 

deve ao fato da empresa ter implantando uma metodologia de gerenciamento de 

não conformidades em janeiro de 2008, a partir de então registrando os desvios no 

software gerenciador e nos dossiês de produção.  A pesquisa termina em outubro de 

2012 porque se trata de quando a pesquisadora começou o lançamento dos dados. 

Entendeu-se que uma apuração de dados em um período maior oferecia uma 

base melhor para pesquisa, mostrando com mais veracidade a realidade do 

processo produtivo objeto de estudo.    

A figura 11 mostra a relação do problema frasco faltando comprimido por 

quantidade de ocorrências, estratificado por ano,  enfatizando assim a utilização do 

critério recorrência, de janeiro de 2008 – outubro 2012, ressaltando que no ano de 

2009 não houve registro de ocorrência deste problema. 
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Figura 11: Gráfico do problema frasco do produto faltando comprimido/quantidade de 

ocorrências 

Período jan 2008 – out 2012 

Fonte – Autora 

A figura 12 mostra a relação do problema baixa dureza e aspecto do 

comprimido fora da especificação por quantidade de ocorrências, estratificado por 

ano, enfatizando assim a utilização do critério recorrência, de janeiro de 2008 – 

outubro 2012, ressaltando que no ano de 2008 não houve registro de ocorrência 

deste problema.  
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Figura 12: Gráfico do problema aspecto do comprimido fora da especificação e baixa 

dureza/quantidade de ocorrências 

Período jan 2008 – out 2012 

Fonte – Autora 

 

 

4.3 DEFINIÇÃO DAS ETAPAS CRÍTICAS 

 

 

Após analisar todo o processo, através de documentação pertinente  e 

acompanhamento do sistema produtivo, foi identificado que as etapas críticas deste 

processo são: o processo de compressão, o processo de revestimento e o processo 

de embalagem.  

Em todos os 37 lotes analisados no período de janeiro de 2008 – outubro de 

2012 esses problemas são reincidentes.  

A fase da compressão é um gargalo porque a baixa dureza do comprimido, de 

certa forma, atrasa o prosseguimento da produção, obrigando os colaboradores 

diretamente ligados ao processo fazerem inúmeras operações, como por exemplo: 

ajuste na pressão da máquina, ajuste na calibração do granulado, entre outras 

tentativas a fim de colocar a dureza dentro das especificações, atrasando assim o 

tempo de máquina.  
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O mesmo acontece com a fase do revestimento. Os comprimidos que não 

resistem ao rolamento da drageadora quebram ou ficam com as bordas ou o corpo 

desgastados, ficando, assim, fora da especificação para aspecto.  

Durante o revestimento são feitas algumas operações para minimizar o 

número de comprimidos com defeitos, como, por exemplo: Diminuir a velocidade de 

rotação da drageadora, diminuir a velocidade do jato de solução de revestimento, 

aumentar a temperatura de dentro da drageadora, aumentando assim a evaporação 

do líquido revestidor diminuindo, então, as chances dos comprimidos colarem um 

nos outros, provocando o que se chama de aglomerados.  

Todas essas operações demandam mais tempo, atrasando assim também o 

tempo de máquina. 

A etapa crítica do processo de embalagem ocorre durante o envase de 

comprimidos.  Isto por que quando a equipe do controle de processo detecta o 

desvio da qualidade, frasco com a quantidade diferente da especificação, o envase é 

interrompido, os frascos ainda não conferidos são separados para conferência, 

atrasando assim o tempo de máquina. 

 

 

4.4 ANÁLISE DOS PROBLEMAS SELECIONADOS, APLICANDO AS 

FERRAMENTAS DA QUALIDADE  

 

 

As ferramentas da qualidade são técnicas utilizadas que permitem as análises 

de fatos e dados para a tomada de decisão com maior probabilidade de adequação 

à situação não conforme.  

As ferramentas não apenas ajudam a identificar o que está acontecendo em 

um processo, como também apontam as possíveis causas. 

Foram escolhidos para identificar as causas básicas dos desvios de qualidade 

do processo pesquisado o brainstorming e o diagrama de Ishikawa.  

Foi realizado um brainstorming com 5(cinco) colaboradores que atuam 

diretamente no processo produtivo de comprimidos revestidos, 4(quatro) 

supervisores de produção e o gerente de produção.                   

Durante a sessão, as perguntas feitas baseavam-se no que poderia ter 

causado as não conformidades mais reincidentes neste processo.  
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Um único diagrama de Ishikawa foi desenhado para os desvios baixa dureza 

e comprimido com aspecto fora da especificação.   

Isto se deve ao fato de os dois problemas terem a mesma natureza, um 

desvio é consequência do outro, por que comprimidos com baixa dureza não 

resistem ao processo de revestimento. Segundo Prista (1995) para um bom 

revestimento deve usar-se comprimidos duros. 

E outro diagrama foi desenhado para o desvio frascos com comprimidos 

faltando.   

Para cada problema o diagrama mostra a relação entre uma característica da 

qualidade (efeito) e os seus fatores (causas). A forma mais usual deste diagrama é o 

chamado diagrama 6M´s (Mão-de obra, Método, Medida, Máquina, Meio Ambiente e 

Materiais).  

Os participantes da sessão de brainstorming entenderam que, neste caso, as 

variáveis meio ambiente e medidas não interferem nessas não conformidades. 

Então, desenhou-se um diagrama com 4M´s conforme apresentado nas figuras 13 e 

14. 
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4.4.1 Diagrama de Ishikawa para o problema baixa dureza e aspecto do 

comprimido fora da especificação 

  

Figura 13: Diagrama de Ishikawa para o problema baixa dureza e aspecto do comprimido 

fora da especificação 

Fonte: Autora 

 

 

4.4.1.1 Variável - Mão de obra  

 

 

 Causa Provável -  Colaboradores não treinados  

Foram apresentados os registros de treinamentos para todos os 

colaboradores que são envolvidos no processo, durante a verificação desses 

registros observou-se que os colaboradores recebem treinamentos anuais para 

reciclagem das suas atividades ou a qualquer momento se houver alguma alteração 

no procedimento. 

 Causa Provável - Colaboradores não qualificados para execução do 

processo      

Conforme informações fornecidas pelos supervisores e gerente da área  os 

colaboradores selecionados para realizarem este tipo de atividade já possuem 

experiência na execução deste processo específico. 
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4.4.1.2 Variável  - Máquina  

 

 

 Causa Provável - Equipamento inadequado  

Durante a pesquisa foi observado que os equipamentos envolvidos na 

fabricação destes medicamentos são adequados para essas operações específicas. 

A empresa conta com uma linha de equipamentos novos, todos informatizados e  de 

primeira qualidade.   

 Causa Provável - Equipamento não qualificado  

Foram apresentados os protocolos de qualificação de todos os equipamentos 

pertinentes ao processo pesquisado.  

 Causa Provável - Mau funcionamento do equipamento  

Durante a pesquisa foi apresentado um contrato vigente de manutenção 

preventiva e corretiva com empresa terceirizada que atende à indústria,  foram 

analisados também os registros feitos pela equipe de manutenção, nesses registros 

constam a data do conserto do problema assim como sua descrição e as 

providências tomadas. 

 

 

4.4.1.3 Variável - Método  

 

 

 Causa Provável - Processo não validado  

Durante a pesquisa o setor de validação e qualificação da empresa 

apresentou os protocolos de validação do processo produtivo objeto de estudo, foi 

observado nos protocolos os testes realizados durante a qualificação quanto á 

instalação, operação e performance dos equipamentos. 

 Causa Provável - Ausência de Procedimento Operacional Padrão 

(POP)  

A empresa possui todos os procedimentos operacionais padrões referente a 

todas as etapas envolvidas no processo produtivo pesquisado. Foi verificado que 

esses procedimentos são auditados anualmente pela equipe de auditoria interna 

pertencente à Garantia da Qualidade da empresa e pela Agência Nacional de 
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Vigilância Sanitária (ANVISA) e que a validade desses procedimentos é de três (3) 

anos. Caso haja alguma modificação nos procedimentos todos os colaboradores 

ligados diretamente ao mesmo são treinados imediatamente.  

 

 

4.4.1.4 Variável  - Material 

 

 

 Causa Provável - Matéria – prima de má qualidade  

Foram analisados todos os dossiês de produção do  produto A e do produto B 

que apresentavam o desvio da qualidade (amostragem 100%), fabricados no 

período de janeiro de 2008 – outubro de 2012.  

Foi consultado também o sistema operacional da empresa gerenciador de 

não conformidades onde são registrados e descritos os desvios da qualidade dos 

produtos fabricados para se coletar mais dados das ocorrências.  

Para o medicamento A foram encontrados 4 lotes produzidos com desvio e 

para o medicamento B, 25 lotes produzidos com desvio.  

Em análise aos laudos do Laboratório de Controle de Qualidade(CQ) de todos 

os 29 lotes produzidos com desvio de qualidade foi verificado que todas as matérias-

primas utilizadas foram aprovadas pelo Controle de Qualidade. 

 Causa Provável -   Fornecedores não qualificados   

Durante a pesquisa foi observado que a empresa ainda não qualificou seus 

fornecedores de matérias – primas, isto por que, se  tratando de uma instituição 

pública as legislações que regulamentam as atividades de compras exigem 

licitações, onde quem der o menor preço ganha dificultando a fidelidade com o 

fornecedor. Este fato impacta também na qualidade do insumo porque não existe 

fabricante e fornecedor fixo de materiais, dificultando o controle da qualidade das 

matérias-primas. 

 Causa Provável - Matéria - prima não atende às especificações  

Em consulta aos laudos do Controle de Qualidade observou-se que as 

matérias-primas atendem às especificações estabelecidas pelo Laboratório de 

Controle de qualidade.  

Entretanto, analisando os dossiês de produção e os registros dos desvios 

feitos no sistema gerenciador de não conformidade foi observado que a matéria- 
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prima L, componente do medicamento A e do medicamento B apresenta a 

granulometria de péssima qualidade comprometendo todo o processo de 

compressão e revestimento.   

Portanto para esse problema a causa provável é a Matéria-prima de má 

qualidade. 

 

 

4.4.2 Diagrama de Ishikawa para o problema frasco do produto faltando 

comprimidos 

 

 

 

Figura 14: Diagrama de Ishikawa para o problema frasco do produto faltando comprimidos 

Fonte: Autora 

 

 

4.4.2.1 Variável - Mão de obra  

 

 

 Causa Provável -  Colaboradores não treinados  

Foram apresentados os registros de treinamentos para todos os 

colaboradores que são envolvidos no processo, durante a verificação desses 

registros observou-se que os colaboradores recebem treinamentos anuais para 
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reciclagem das suas atividades ou a qualquer momento se houver alguma alteração 

no procedimento. 

 Causa Provável - Colaboradores não qualificados para execução do 

processo      

Conforme informações fornecidas pelos supervisores e gerente da área  os 

colaboradores selecionados para realizarem este tipo de atividade já possuem 

experiência na execução deste processo específico. 

 

 

4.4.2.2 Variável  -  Máquina  

 

 

 Causa Provável - Equipamento inadequado  

Durante a pesquisa foi observado que os equipamentos envolvidos na 

fabricação destes medicamentos são adequados para essas operações específicas. 

A empresa conta com uma linha de equipamentos novos, todos informatizados e  de 

primeira qualidade.   

 Causa Provável - Equipamento não qualificado  

Foram apresentados os protocolos de qualificação de todos os equipamentos 

pertinentes ao processo pesquisado.  

 Causa Provável - Mau funcionamento do equipamento  

Durante a pesquisa foi apresentado um contrato vigente de manutenção 

preventiva e corretiva com empresa terceirizada que atende à indústria,  foram 

analisados também os registros feitos pela equipe de manutenção, nesses registros 

constam a data do conserto do problema assim como sua descrição e as 

providências tomadas. 

Entretanto, acompanhando a produção e analisando os registros dos desvios 

feitos no sistema gerenciador de não conformidade foi observado que existe um 

defeito intermitente do leitor ótico componente da contadora de comprimidos, 

causando falha na contagem, assim o desvio da qualidade. 

Portanto para esse problema a causa provável é a Máquina – mau 

funcionamento do equipamento. 
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4.4.2.3  Variável - Método  

 

 

 Causa Provável - Processo não validado  

Durante a pesquisa o setor de validação e qualificação da empresa 

apresentou os protocolos de validação do processo produtivo objeto de estudo, foi 

observado nos protocolos os testes realizados durante a qualificação quanto á 

instalação, operação e performance dos equipamentos. 

 Causa Provável - Ausência de Procedimento Operacional Padrão 

(POP)  

A empresa possui todos os procedimentos operacionais padrões referente a 

todas as etapas envolvidas no processo produtivo pesquisado. Foi verificado que 

esses procedimentos são auditados anualmente pela equipe de auditoria interna 

pertencente à Garantia da Qualidade da empresa e pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e que a validade desses procedimentos é de três (3) 

anos. Caso haja alguma modificação nos procedimentos todos os colaboradores 

ligados diretamente ao mesmo são treinados imediatamente.  

 

 

4.4.2.4 Variável  - Material  

 

 

 Causa Provável – Material de embalagem de má qualidade  

Foram analisados todos os dossiês de produção do produto A e do produto B 

que apresentavam o desvio da qualidade (amostragem 100%), fabricados no 

período de janeiro de 2008 – outubro de 2012.  

Foi consultado também o sistema operacional da empresa gerenciador de 

não conformidades onde são registrados e descritos os desvios da qualidade dos 

produtos fabricados.  

Para o medicamento A foram encontrados 5 lotes produzidos com desvio e 

para o medicamento B encontrados 3 lotes produzidos com desvio.  

Em análise aos laudos do Laboratório de Controle de Qualidade (CQ) de 

todos os 8 lotes produzidos com este desvio de qualidade foi verificado que todos os 

materiais de embalagens utilizados foram aprovados pelo Controle de Qualidade. 
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 Causa Provável - Fornecedores não qualificados   

Durante a pesquisa foi observado que a empresa ainda não qualificou seus 

fornecedores de materiais de embalagem, isto por que, em se tratando de uma 

instituição pública, as legislações que regulamentam as atividades de compras 

exigem licitações, onde quem der o menor preço ganha, dificultando a fidelidade 

fornecedor-cliente. Este fato impacta também na qualidade do material porque não 

existe fabricante e fornecedor fixo, dificultando o controle da qualidade dos materiais 

de embalagens. 

 Causa Provável – Material de embalagem não atende às 

especificações  

Em consulta aos laudos do Controle de Qualidade observou-se que os 

materiais de embalagem atendem às especificações estabelecidas pelo Laboratório 

de Controle de qualidade. 

 

 

4.5 DEFINIÇÃO E ANÁLISE DAS CAUSAS 

 

 

4.5.1. Problema Dureza baixa e Aspecto do comprimido fora da especificação 

 

 

Nesta fase da pesquisa, a definição da causa raiz de um desvio da qualidade 

descende de uma investigação minuciosa. A avaliação de todas as possíveis causas 

deve ser criteriosa para que não seja definida erradamente a causa básica para, 

assim, não comprometer o plano de ação e todas as ações de melhoria do processo. 

A investigação deu-se de forma que cada possível causa foi avaliada 

documentalmente, em consulta ao sistema operacional da empresa gerenciador de 

não conformidades e fundamentada no acompanhamento do processo de fabricação 

dos medicamentos A e B. 

Analisando os laudos do Controle de Qualidade, documentação componente 

do dossiê de fabricação foi observado, por várias vezes, que a matéria-prima ativa L 

presente no medicamento A e também presente no medicamento B apresenta um 

perfil granulométrico bastante variável, entretanto este fator não reprova a matéria-

prima em muitos casos, por que os parâmetros estabelecidos pelo Controle de 
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Qualidade são muito largos ou seja a faixa de especificação é muito larga,  

raramente ocasionando reprovação da matéria-prima e do produto terminado 

também. 

Consultando o sistema operacional da empresa, que é um software 

gerenciador de não conformidades, foram encontrados registros feitos pelos 

colaboradores do setor produtivo e do setor de desenvolvimento de produto. Esses 

registros mencionam a dificuldade de se manter a dureza dos comprimidos dentro 

da faixa de especificação, devido à quantidade de pó fino encontrado na matéria-

prima ativa L, além de grânulos maiores e menores. 

Essas irregularidades no granulado dificultam a compressão dos comprimidos 

e a dureza. Tecnicamente, sabe-se que a granulometria fina é uma das causas de 

dureza baixa nos comprimidos (PRISTA 1995, I vol).  

Segundo Prista (1995, I vol), o tamanho das partículas e a porosidade são 

fatores determinantes para o resultado da compressão. 

O outro desvio da qualidade, aspecto fora da especificação, tão recorrente 

quanto a dureza baixa dos comprimidos, ocorre como consequência do desvio 

anterior.  

Pesquisando sobre esse desvio nos registros do sistema operacional foi 

identificado que esses comprimidos muitas vezes não resistem ao processo de 

revestimento, que consiste em colocá-los na drageador rolando juntamente com a 

solução revestidora. Esse atrito faz com que os comprimidos fiquem lascados, 

descabeçados ou desgastados nas suas faces. 

Segundo Prista (1995, III vol), para um bom revestimento deve usar-se 

comprimidos duros.  

Em acompanhamento ao processo produtivo desses medicamentos foi 

constatado que os colaboradores diretamente ligados à produção procedem com 

inúmeras tentativas de ajustes, nesta etapa do processo produtivo, tornando-o 

muitas vezes mais longo do que o habitual.  

Esses comprimidos que apresentam desvios de qualidade são selecionados e 

separados do restante do lote e depois descartados.  

Todas as operações consideradas fora do padrão regular de produção são 

registradas com destaque no dossiê de produção do respectivo medicamento, 

facilitando, assim, a investigação da provável causa da não conformidade, sendo 

depois registrada no sistema operacional gerenciador de não conformidades. 
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Como restou apenas uma hipótese, não houve necessidade de definir quais 

são as hipóteses mais prováveis, prováveis ou pouco prováveis. Com isso a 

definição é de que a causa de maior potencial é a granulometria irregular da matéria-

prima ativa L. Entretanto, não foi apresentado pela empresa nenhum plano de ação 

corretiva/preventiva. 

 

 

4.5.2. Problema Frasco do Produto Faltando Comprimidos 

 

 

Este problema, diferente dos outros dois desvios, é detectado pelo Serviço de 

Atendimento ao Cliente (SAC). Quando, no momento da reclamação, o cliente 

informa a falta de determinada quantidade de comprimidos no frasco por ele 

recebido. 

O Serviço de atendimento ao Cliente registra a reclamação e abre a 

ocorrência da não conformidade, no sistema operacional gerenciador de não 

conformidades, existente na empresa. 

Este desvio ocorre durante o processo de embalagem do medicamento, fase 

final do processo produtivo.  

Analisando os dossiês de produção dos lotes com desvio, não foi encontrado 

nenhum registro que pudesse justificar a não conformidade.  

Em todos os lotes analisados o processo ocorreu de forma regular, a máquina 

que envasa os frascos é automatizada e possui um dispositivo para regulagem da 

quantidade de comprimidos nos frascos e ainda um sistema específico de contagem 

de comprimidos, que consiste em um leitor ótico, que conta  cada comprimido que é 

lançado para dentro do frasco.  

Os frascos são lacrados na máquina cravadora de tampas que também 

funciona automaticamente. Todo o sistema é eletrônico. Não existe funcionamento 

manual na embalagem. 
 

No dossiê de produção, tanto do produto A como do produto B, foi constatado 

que é feita inspeção de linha de hora em hora, controlando peso e quantidade de 

comprimidos nos frascos e não tendo registro de nenhuma não conformidade no 

processo produtivo dos lotes com este desvio. 
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Em consulta ao sistema operacional gerenciador de não conformidades, 

foram encontrados registros feitos pelos colaboradores do setor de embalagem.  

Esses registros mencionam que, após algumas investigações, foi observado 

que quando o processo de envase é interrompido por algum motivo e, em seguida 

acionado, os primeiros frascos podem apresentar contagem incorreta dos 

comprimidos. 

Durante o acompanhamento do processo foi observado que a inspeção de 

linha encontrou alguns frascos com a quantidade de comprimidos menor que a 

obrigatória, esse desvio foi detectado a tempo pela equipe do controle de processo, 

mas, provavelmente, não foi encontrado nos lotes em que houve a não 

conformidade nas outras ocasiões.   

O leitor ótico da contadora dos comprimidos apresenta uma falha intermitente, 

provocando erro na  contagem de comprimidos. 

Como restou apenas uma hipótese, não houve necessidade de definir quais 

são as hipóteses mais prováveis, prováveis ou pouco prováveis. Com isso a 

definição é de que a causa de maior potencial é a falha intermitente do leitor ótico do 

contador dos comprimidos, provocando falha na contagem dos comprimidos pelas 

contadoras. 

 

 

4.6 PROPOSIÇÃO DE UM PLANEJAMENTO DE AÇÕES CORRETIVAS USANDO 

A FERRAMENTA 5W2H 

 

 

É fundamental a utilização de ferramentas da qualidade para a construção de 

um plano de ação consistente. O 5W2H é um exemplo de ferramenta da qualidade 

sendo, frequentemente, utilizada para a adoção de um plano de ação 

corretiva/preventiva após a definição das possíveis causas pelo diagrama de 

causa/efeito. 

Problema: Dureza baixa e Aspecto do comprimido fora da especificação  

Causa provável – Granulometria irregular da matéria-prima ativa L 

Plano de ação –  5W2H 

   WHAT - O que deve ser feito? 

Estabelecer faixa específica para granulometria. Parâmetros mais estreitos. 



66 

WHO – Quem são os responsáveis pela execução? 

Colaboradores do setor de desenvolvimento de produto e colaboradores da 

produção (chefias). 

WHERE – Setor/ local em que deve ser executado? 

Setor de desenvolvimento de produto e produção. 

WHEN – Ocasião em que deve ser executado? 

Imediato. 

WHY – Por que deve ser executado?  

Promover a melhoria do processo produtivo, diminuir perdas e desperdícios 

do produto. 

           HOW – De que maneira deve ser executado? Qual método? 

a) Estabelecer uma faixa de especificação fixa e estreita para a granulometria. 

b)  Comunicar o problema ao fabricante da matéria- prima ativa L, e solicitar 

que, a mesma seja fabricada dentro dos padrões granulométricos pré-

estabelecidos pela empresa. 

c) Envolver o departamento de compras, dando ciência do problema e garantir 

que, durante as licitações, os licitados cumpram com a especificação de 

compra determinada para essa matéria-prima.  

HOW MUCH – Quanto custa para executar? 

Analisando as ordens de fabricação dos lotes com este desvio de qualidade  e 

lotes sem o desvio observou-se que:  

Lotes sem  desvio apresentam o rendimento entre 98% - 95% 

Lotes com desvio apresentam o rendimento entre 94% - 90% 

A execução da ação proverá á empresa um aumento de 4% a 5% no 

rendimento dos lotes, uma economia de em média 25000 comprimidos, que não 

serão descartados, considerando que o tamanho do lote é de 500000 unidades 

produzidas.  

Problema: Frasco do Produto Faltando Comprimidos 

Causa provável – Falha intermitente do leitor ótico do contador de 

comprimidos 

Plano de ação –  5W2H 

WHAT - O que deve ser feito? 

Troca ou ajuste do leitor ótico.  

WHO – Quem são os responsáveis pela execução? 
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Colaboradores do setor de manutenção e colaboradores da produção 

(chefias). 

WHERE – Setor/ local em que deve ser executado? 

Setor de produção - embalagem. 

WHEN – Ocasião em que deve ser executado? 

Imediato. 

WHY – Por que deve ser executado?   

Promover a melhoria do processo produtivo, diminuir o número de 

reclamações dos clientes e o transtorno causado ao consumidor. 

HOW – De que maneira deve ser executado? Qual método? 

O gerente da área de produção deve solicitar ao gerente da área de 

manutenção a reposição ou ajuste do equipamento e verificar os resultados da ação. 

HOW MUCH – Quanto custa para executar? 

Consultando o setor responsável pelos contratos com empresas  terceirizadas 

e o setor de compras foi observado que: 

O contrato com a empresa terceirizada para fazer a manutenção dos 

equipamentos custa  R$12500,00/mês. 

A cotação de menor preço do leitor ótico novo foi de R$2900,00. 

A execução da ação custará para empresa R$12500,00 se for decidido 

ajustar o equipamento, porque o serviço será realizado pela própria empresa 

terceirizada, que já faz rotineiramente os concertos nos equipamentos.     

Se a opção for à troca do equipamento custará R$15400,00 isto porque, se 

pagará o valor mensal à empresa terceirizada e ainda terá o custo do leitor ótico 

novo. 

 

 

4.7 VALIDAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 

 

O levantamento das possíveis causas para os problemas recorrentes do 

processo produtivo de comprimidos revestidos, baseou-se na aplicação  das 

ferramentas da qualidade brainstorming e o diagrama de Ishikawa.  
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O brainstorming foi composto por cinco (5) colaboradores que atuam 

diretamente no processo produtivo pesquisado, quatro (4) supervisores de produção 

e o gerente de produção.                   

A partir do levantamento das possíveis causas foi aplicado o plano de ação 

5W2H.  

Como desdobramento deste plano de ação, foram sugeridas ações de 

melhorias para este processo produtivo.  

Para validação do plano de ação foi entregue aos 4 supervisores e ao gerente 

de produção uma proposta onde constam essas ações de melhorias, perguntando 

quais seriam suas opiniões quanto à adequação dessas ações à realidade da 

empresa.   

O problema “baixa dureza e aspecto do comprimido fora da especificação” 

apresentou como causa mais provável a granulometria irregular da matéria-prima 

ativa L, esta causa é extremamente relevante para o desempenho do processo 

produtivo, conforme descrito no item 4.5.  

O problema “frasco do produto faltando comprimidos” apresentou como causa 

mais provável a falha intermitente do leitor ótico, componente da máquina contadora 

de comprimidos.  

Segundo Prista (1995, III vol) o bom funcionamento dos equipamentos é um 

dos aspectos essenciais de regulamentação das diversas fases do bom fabrico de 

medicamentos. 

Conforme a RESOLUÇÃO RDC Nº 17, DE 16 DE ABRIL DE 2010, que dispõe 

sobre as Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos, as empresas devem ser 

capazes de fabricar seus medicamentos dentro dos padrões de qualidade exigidos,  

atendendo às especificações quanto aos equipamentos, sistemas computadorizados 

e serviços adequados. 

A proposta é composta das seguintes ações de melhorias: 

A) Estabelecer uma faixa de especificação fixa e estreita para a 

granulometria; 

B) Comunicar o problema ao fabricante da matéria-prima ativa L, e solicitar 

que a mesma seja fabricada dentro dos padrões granulométricos estabelecidos pela 

empresa; 
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C) Envolver o departamento de compras dando ciência do problema e garantir 

que, durante as licitações, os licitados cumpram com a especificação de compra 

determinada para essa matéria-prima; 

D) Troca ou ajuste do leitor ótico componente da máquina contadora de 

comprimidos, no setor de embalagem; 

Os cinco (5) membros da equipe concordaram  que a ação de melhoria item 

A  seria de fácil implantação uma vez que já vem sendo feitos, pelo Departamento 

de Desenvolvimento de Produto da empresa, estudos para o estabelecimento de 

uma faixa granulométrica ideal.   

Os cinco (5) membros da equipe concordaram que a ação de melhoria item B 

também seria de fácil implantação, por que acreditam na parceria cliente-fornecedor  

e que não seria difícil para o fabricante da matéria-prima L manipular o insumo 

farmacêutico dentro das especificações pré-estabelecidas. 

Os quatro (4) supervisores acreditam que a ação de melhoria item C é mais 

difícil de ser implantada devido a questões legais, que envolvem o setor de compras 

quanto à legislação pertinente que, por várias vezes, engessa a negociação por se 

tratar de uma empresa pública.  

O gerente apresentou uma visão diferente nesta questão. Ele acha que a 

diretoria da empresa deve tomar conhecimento do problema cobrando, assim, um 

maior comprometimento do setor de compras no momento da licitação, fazendo com 

que o licitado cumpra os critérios da licitante.      

Os cinco (5) membros da equipe concordaram  que a ação de melhoria item 

D  seria de fácil implantação visto que, diante do problema, já foi solicitada, ao setor 

de manutenção, a reposição do leitor ótico, componente da máquina contadora de 

comprimidos.  

Diante do resultado exposto, foi evidenciado que as ações são passíveis de 

implantação. Com exceção da ação do item C que pode não ser implantada, devido 

a entraves do sistema público, as demais foram validadas sem apresentação de 

quaisquer problemas.  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

5.1 CONCLUSÕES  

 

 

O presente trabalho buscou levantar os principais problemas e apresentar 

uma proposta de ações corretivas, para o processo produtivo de comprimidos 

revestidos, de uma indústria farmacêutica pública.  

Para o objetivo ser alcançado, foi utilizada a Gestão de Processos e a  

Metodologia de  Análise e Melhorias de Processo (MAMP) como ferramenta para 

rastrear todo o processo produtivo pesquisado.  

No sentido de responder às perguntas da pesquisa relacionadas ao 

levantamento dos principais problemas do processo e a aplicação das ferramentas 

da qualidade na elucidação das causas ficou evidenciado  no decorrer da pesquisa, 

que foi possível, a identificação dos principais problemas, assim como as prováveis 

causas, utilizando as ferramentas da qualidade brainstorming e o diagrama de 

Ishikawa.  

De acordo com a pergunta da pesquisa onde se questiona a possibilidade de 

propor um plano de ação corretiva viável á empresa  foi mostrado no decorrer da 

pesquisa que foi elaborado um plano de ações corretivas utilizando a ferramenta da 

qualidade 5W2H.   

Para validar a aceitabilidade da proposta do plano de ações junto á  empresa, 

fez-se uma reunião com os supervisores e o gerente de produção, que participaram 

da formação do brainstorming e do diagrama de Ishikawa. Nesta reunião foi 

distribuído o formulário ( apêndice I)  com as propostas e a solicitação das opiniões 

dos componentes da equipe quanto a sua adequação.   

A equipe avaliou que a proposta é acessível e que as ações são passíveis de 

implantação podendo ser validadas sem maiores problemas.  
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5.2 RECOMENDAÇÕES 

 

 

Recomenda-se utilizar a gestão por processos e a Metodologia de Análise e 

Melhoria de Processos (MAMP) de maneira mais abrangente, ampliando sua 

aplicação a um número maior de processos produtivos de medicamentos, afim de 

melhorar todos os processos produtivos da fábrica. 

Sugere-se que os supervisores e o gerente de produção que validaram a 

proposta, contendo as ações de melhorias, acompanhem a evolução da implantação  

e verificação da eficácia do plano de ação.    

Listam-se, ainda, algumas sugestões para trabalhos futuros: 

a) Pesquisar outros processos produtivos da empresa utilizando a MAMP e a 

gestão por processos, aumentando o número da amostra estendendo-se  

aos colaboradores de nível operacional. 

b) Desenvolver  estudos que contemplem todas as fases do ciclo PDCA a fim 

de  obter-se uma pesquisa mais completa.  
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APÊNDICE
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APÊNDICE I 
 
 

Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão 
Universidade Federal Fluminense - LATEC 

Validação da Proposta de Ações de Melhorias no Processo de Fabricação de 

Comprimidos Revestidos 

Após investigação realizada no processo de fabricação de comprimidos 

revestidos foi observado que os problemas mais recorrentes são: Aspecto do 

comprimido fora da especificação, dureza baixa do comprimido e frasco de 

embalagem faltando comprimido.  

Diante do exposto apresento uma proposta contendo ações de melhorias no 

processo, são elas:  

a) Estabelecer uma faixa de especificação fixa e estreita para a granulometria.  

b) Comunicar o problema ao fabricante da matéria- prima ativa L, e solicitar 

que a mesma seja fabricada dentro dos padrões granulométricos pré-estabelecidos 

pela empresa. 

b) Envolver o departamento de compras dando ciência do problema e garantir 

que durante as licitações, os licitados cumpram com a especificação de compra 

determinada para essa matéria-prima.  

d) Troca ou ajuste do leitor ótico componente da máquina contadora de 

comprimidos, no setor de embalagem. 

Qual seria a sua opinião quanto à adequação dessas melhorias à realidade 

da empresa. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________   

 


