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RESUMO 

O problema da pesquisa relaciona-se com a não existência de processos bem definidos e a 

necessidade do cumprimento das exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O 

objetivo desse estudo foi apurar a importância e os possíveis benefícios da normalização através 

da implantação da Resolução da Diretoria Colegiada 16/2013 da ANVISA numa pequena 

indústria da área de saúde localizada na cidade do Rio de Janeiro. O trabalho inicialmente, 

através de questionário aplicado aos colaboradores, procurou validar se a implantação da RDC 

foi realizada corretamente para então analisar as consequências e os seus resultados. Para a 

obtenção destes resultados foi utilizada a técnica da pesquisa documental com o propósito de 

comparar os dados gerados anteriormente e posteriormente à implantação da RDC 16/2013. 

Como resultado observou-se que a empresa estudo de caso realizou a implantação da RDC com 

sucesso de forma a detectar que a normalização pode gerar benefícios na empresa como um 

todo, sendo capaz assim de proporcionar um sistema produtivo competitivo, com o 

desenvolvimento de produtos padronizados, otimização da cadeia de suprimentos, 

gerenciamento de chão de fábrica e dos serviços pós-venda.  

 

Palavras-chave: Normalização. Qualidade. RDC 16/2013. Boas Práticas de Fabricação. 

ANVISA. 

  



 

 

ABSTRACT 

The research problem is related to the absence of well-defined processes and the need for 

compliance with the requirements of the National Health Surveillance Agency. The aim of this 

study was to determine the importance and potential benefits of standardization through the 

implementation of ANVISA Collegiate Board Resolution CBR16/2013 of a small healthcare 

industry located in the city of Rio de Janeiro. The work initially through a questionnaire that 

the employees sought to validate the implementation of the CBR was performed correctly and 

then analyze the consequences and results. To obtain these results was used the documentary 

research technique for the purpose of comparing the data generated before and after the 

implementation of the CBR 16/2013. As a result it was observed that the case study company 

made the deployment of CBR successfully to detect that standardization can generate benefits 

in the company as a whole, being able thus to provide a competitive production system, with 

the development of standardized products, optimization of the supply chain, shop floor 

management and after-sales services. 

 

Keywords: Standardization. Quality. RDC 16/2013. Best Manufacturing Practices. ANVISA. 
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CAPÍTULO 1 1–  

1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

 

A Resolução da Diretoria Colegiada – RDC número 16 de 2013 aprovou o regulamento 

técnico de boas práticas de fabricação de produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso 

in vitro. Diante da obrigatoriedade em seguir à RDC coube à pequena empresa, objeto do 

estudo, adequar seus processos de fabricação com o objetivo de garantir aos seus clientes 

serviços e produtos de qualidade.  

A empresa se certificou em 2012 (inicialmente pela RDC 59/2000, substituída 

posteriormente pela RDC 16/2013) e manteve-se atualizada e certificada até a realização do 

presente trabalho. 

 

 

1.2 SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

 

O avanço das indústrias no Brasil trouxe novas buscas pela produção enxuta e de 

excelência. A adoção de padrões de qualidade na indústria é um fenômeno relativamente 

recente. Hoje, produzir com qualidade é o mínimo viável, deixando de ser uma vantagem 

competitiva. A atenção com a qualidade tem estado presente em todas as considerações feitas 

para a execução de qualquer trabalho, seja na confecção de um produto, seja na prestação de 

um serviço. 

Mais do que uma boa prática, melhorar processos se tornou essencial para uma empresa 

poder evoluir. É fator crítico para o sucesso institucional da organização, seja ela pública ou 

privada. Entre suas principais características os programas de melhoria devem oferecer, de 

forma estruturada ou não, condições para que as empresas se adequem às mudanças impostas 
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pelo ambiente externo. Desta forma as organizações se tornam flexíveis frente às alterações dos 

contextos sociais e econômicos. (ABDI, 2012) 

O problema da pesquisa relaciona-se com a não existência de processos bem definidos 

em uma pequena empresa na área de saúde na cidade do Rio de Janeiro e a necessidade do 

cumprimento das exigências da ANVISA. Ressalta-se que o não cumprimento das normas da 

ANVISA coloca a empresa como passível de fechamento de portas e encerramento de 

atividades até a regularização. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 

Avaliar a percepção dos funcionários da empresa e os impactos da normalização, com 

a adesão da RDC 16/2013, sobre a produtividade de uma empresa de pequeno porte na área da 

saúde na cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

Os seguintes objetivos específicos foram estabelecidos para auxiliar o atingimento do 

objetivo geral: 

 Analisar se a implantação da RDC 16/2013 foi internalizada; 

 Comparar os dados quanto à capacidade produtiva dos recursos humanos antes e 

depois das implantações dos processos relacionados à RDC; 
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1.4 QUESTÕES 

 

 

O presente estudo pretende responder às seguintes questões: 

 

 Melhores resultados de produção ocorreram pós-implantação RDC 16/2013? 

 Na percepção dos funcionários, a RDC 16/2013 foi implantada com sucesso? 

 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

 

A normalização pode gerar benefícios na empresa como um todo, sendo capaz assim de 

proporcionar um sistema produtivo competitivo, onde são abordados principalmente o 

desenvolvimento de produtos padronizados, otimização da cadeia de suprimentos, o 

gerenciamento de chão de fábrica e os serviços pós-venda. 

O presente estudo possui relevância ao analisar os resultados de antes da implantação 

da RDC e os dados do pós-implantação. Através dessa análise pesquisadores, gestores e a 

própria ANVISA poderão ter acesso e avaliar os resultados práticos de uma implantação. 

 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

As contribuições da dissertação estão divididas em cinco capítulos conforme a seguinte 

organização: 

 

Capítulo 1: Introdução 

 

Oferece a contextualização da área temática por uma breve introdução, seguida da 

situação problema, objetivos, questões-problemas e relevância 
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Capítulo 2: Revisão da Literatura 

 

Apresenta-se uma fundamentação teórica dos principais tópicos desta dissertação. 

Analisam-se as possibilidades de melhoria de processos em uma pequena empresa da área de 

saúde com base nos conceitos da produção enxuta. Além dos conceitos discutem-se as 

ferramentas mais utilizadas, princípios assim como as maiores vantagens de sua implantação. 

 

Capítulo 3: Metodologia 

 

Descreve-se a metodologia proposta para o desenvolvimento da pesquisa. Aborda-se os 

conceitos e ferramentas que farão parte do estudo levantado. 

 

Capítulo 4: Caracterização da Empresa Estudo de Caso 

 

Apresentação da empresa, sua história, seus passos na certificação da RDC 16/2013 e 

seus processos internos. 

 

Capítulo 5: Resultados Esperados  

 

Apresentação dos resultados e cálculos. Levantamento das lições aprendidas. 

Apresentação das ferramentas utilizadas na pesquisa. 

 

Capítulo 6: Considerações e sugestões para trabalhos futuros. 

 

Conclusões e análises finais. Sugestões de melhorias e propostas para trabalhos futuros.  
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CAPÍTULO 2 –  

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 DESEMPENHO E GESTÃO DA QUALIDADE EM PEQUENAS EMPRESAS 

 

 

A gestão de maneira eficaz dos processos de fabricação, distribuição e armazenagem 

podem vir a eliminar desperdícios de mão-de-obra, tempo e espaço, ao mesmo tempo que os 

custos de produção como um todo também podem ser reduzidos (DIAS, 2009; SLACK, 2009; 

CHRISTOPHER, 2012). 

Para Ishikawa, um dos grandes mestres da escola japonesa da qualidade, administrar a 

qualidade se estende à administração de preço de custo, de venda e o lucro. Desta forma, gerir 

a qualidade é desenvolver, criar e fabricar mercadorias que sejam mais econômicas, úteis e 

aderentes aos requisitos determinados pelo comprador. 

Marshall Junior, et al. (2012) afirmaram que: 

 

Qualidade é um conceito espontâneo e intrínseco a qualquer situação de uso 
de algo tangível, a relacionamentos envolvidos na prestação de um serviço 
ou percepções associadas a produtos de natureza intelectual, artística, 
emocional e vivencial. Estamos frequentemente avaliando e sendo avaliados 
no ato de gerarmos ou recebermos os elementos que compõe a interação e 
os atos de consumo presentes na vida. 

 

Marshall Junior, et al. (2012) admitem que o dinamismo ao redor do tema Qualidade e 

sua evolução é uma consequência dos inúmeros fatores responsáveis por compor a estrutura da 

organização e sua administração. 

Para Garvin (2002) diversos formatos existem com o objetivo de relatar o cronograma 

da evolução da qualidade. Entre as classificações mais bem aceitas pelos autores da área estão:  

a) Era da inspeção ou controle do produto: foco em verificar a uniformidade do 

produto; 

b) Era do controle estatístico da qualidade ou controle do processo: mesmo foco da 

anterior, mas com menos inspeção e de forma preventiva, monitorando as variáveis 

dos processos que influenciam na qualidade do produto final; 



23 

 

c) Era da garantia da qualidade: aparecimento dos programas e sistemas que englobam 

todas as partes interessadas da cadeia de produção, com o objetivo de criar um 

planejamento para impedir falhas e garantir a uniformidade do produto gerado; 

d) Era da gestão estratégica da qualidade ou gestão da qualidade; 

e) Era da qualidade total: visão e estratégia da organização são incorporados à 

qualidade e abordam as três filosofias descritas anteriormente. 

 

Até o século XIX a operação das fábricas era realizada por artesãos, onde o mesmo 

participava da maioria (ou todas) as fases do processo fabril. A inspeção era realizada por ele 

próprio e a implementação de uma inspeção formal foi consequência da produção em massa. 

Taylor foi responsável por legitimar a atividade de inspeção, separando esta do processo de 

fabricação e sendo realizada por profissionais independentes, especializados na nova área 

(GARVIN, 2002). 

Segundo Maranhão, Macieira (2008) e Marshall Junior, et al. (2012), 100% dos lotes 

fabricados eram inspecionados e quando existia a necessidade de inspeções parciais, estas eram 

executadas sem processos a serem seguidos com a ausência total de práticas científicas. O 

surgimento do controle estatístico da qualidade através de uma forma científica e estruturada 

foi iniciado por Walter Shewhart, em 1931, fornecendo uma nova forma para a área de 

inspeções. No fim da II Guerra Mundial a qualidade já era bem aceita nas empresas, através da 

utilização de técnicas específicas e profissionais especializados. William Deming e Joseph 

Juran foram responsáveis por fazerem com que atividades inerentes apenas aos aspectos 

tecnológicos das fábricas ganhassem força como uma ferramenta global e holística, 

compreendendo todos os aspectos das organizações.  

Dessa forma iniciou-se o Total Quality Control (TQC), que se embasava em três 

abordagens:  

a) Sempre iniciar com a qualidade, desde o projeto de desenvolvimento do produto; 

b) Envolver e garantir a participação de todos os níveis hierárquicos da empresa, assim 

como as demais partes interessadas; 

c) Manter e aperfeiçoar as técnicas da qualidade.  

Logo após, esta filosofia foi readaptada pelos japoneses, como o nome de Total Quality 

Management (TQM). 
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2.1.1 Competitividade Empresarial 

 

 

O que deve ser entendido por competitividade e então se transformar na principal meta 

da política econômica existente é a habilidade de sustentar, dentro de uma economia global um 

crescimento com uma aceitável justiça distributiva. (PORTER, 1998) 

Segundo Coral et al. (2004) a empresa pode ser considerada competitiva quando ela 

consegue se diferenciar num determinado nicho de mercado, obtendo retornos acima da média 

para o capital investido, ou seja, diante das regras estabelecidas pela indústria a empresa 

consegue se colocar numa situação de vantagem diante de seus concorrentes. A sustentação de 

sua vantagem competitiva dependerá da capacidade da empresa em manter-se atualizada, 

inovando constantemente, combinando suas competências essenciais para se destacar no curto 

prazo e permanecer à frente das demais empresas competidoras. 

Competitividade também pode ser alcançada pela introdução de ferramentas da 

qualidade. Desta forma será possível oferecer maiores vantagens e agregar mais valor a seus 

produtos e serviços. Existe diferença entre ser competitivo e ter vantagem competitiva. Ser 

competitivo é ter os meios necessários para poder competir enquanto que possuir, de fato, uma 

vantagem competitiva é ter algo diferente, que permita que a empresa esteja na frente de seus 

concorrentes. (CORAL et al., 2004) 

 

 

2.1.2 Gestão da Qualidade nas Micros e Pequenas Empresas 

 

 

Hoje as micro e pequenas empresas representam a maioria dos estabelecimentos 

existentes no Brasil. Diante disso, elas necessitam cada vez mais de instrumentos de 

competitividade e destaque devido ao grande número de concorrentes e produtos semelhantes 

existentes. “ (...) a melhoria contínua da qualidade é o pressuposto indispensável à 

sobrevivência das microempresas”. (MACHADO, 2003) 

A implementação de processos de gestão da qualidade nas Micro e Pequenas Empresas 

(MPEs), requer o abandono de antigas práticas administrativas, para que estas possam ser 

substituídas por ferramentas que garantam ao cliente a qualidade almejada nos produtos e 

serviços gerados. A gestão da qualidade deve ser baseada em planejamento e controle, exigindo 
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também uma participação e envolvimento maior da alta diretoria e dos colaboradores dessas 

MPEs. 

De acordo com Paladini (2000, p.192) “Existem elementos que facilitam a implantação 

do sistema de qualidade e que só as micro e pequenas empresas possuem: visão conjunta 

facilitadora, flexibilidade administrativa, mão-de-obra mais facilmente envolvida, decisões 

sempre abrangentes e integração dos recursos”. 

 

 

2.1.3 Importância de um Sistema de Indicadores de Desempenho 

 

 

Segundo a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), existir um bom sistema de 

indicadores de desempenho na organização permite uma análise mais aprofundada dos dados 

gerados e, consequentemente, a produção de relatórios que consideram a efetividade da gestão 

e dos resultados obtidos, não se restringindo apenas ao crescimento do faturamento ou do 

aumento do número de clientes. A medição sistemática, estruturada e balanceada dos resultados 

permite às empresas a opção por intervenções pontuais específicas e necessárias, sempre se 

baseando em dados e relatórios pertinentes, à medida que ocorrem variações negativas ao 

objetivo traçado inicialmente durante o planejamento. 

A medição de resultados de forma estruturada é fundamental para a gestão de uma 

organização uma vez que permite a comparação entre a série histórica de seus dados e 

resultados. A necessidade da medição de desempenho através de indicadores chaves é crescente 

nos mais diversos tipos de organizações. Entre os fatores que contribuem para esse crescimento 

podem ser citados: grau de exigência das partes interessadas; prática de remuneração variável 

ou sistema de recompensa para a equipe e o aumento da velocidade e da qualidade na tomada 

das decisões e seus efeitos. 

Uma informação qualitativa ou quantitativa capaz de determinar o desempenho de um 

processo é chamado de “indicador”. É através desse indicador que se permitirá comparação ao: 

passado; referencial pré-determinado de desempenho; compromisso assumido e metas. 

Indicadores diferenciam-se de dados e informações conforme o Quadro 1 a seguir. (FNQ, 2015) 
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Quadro 1 – Diferenças entre dados, informações e indicadores 

Dados Informações Indicadores 

Disponíveis para 

manipulação no banco de 

dados 

Organizadas e já 

manipuladas em primeiro 

nível 

Manipulados 

matematicamente por meio 

de fórmulas (divisão) 

Abundantes e armazenados 

em sua totalidade 

Selecionadas em formatos 

de telas e/ou relatórios 

Parametrizados em formatos 

de gráficos lineares 

Viabilizados por meio de 

coleta de dados 

Viabilizadas por meio de 

softwares gerenciais 

Viabilizados por meio de 

contagem 

Não têm foco na gestão Com foco abrangente e 

dispersivo 

Com foco no que é relevante 

Fonte: FNQ (2015) 

 

Segundo a FNQ (2015) é necessário que existam métricas bem elaboradas e planejadas 

para que estas sejam capazes de indicarem os problemas organizacionais. Os indicadores 

possuem a função de monitorarem desempenhos, mas nem todos são indicadores estratégicos. 

Os indicadores podem ser divididos em: taxa, índice, driver e outcome. 

 

 Taxa: caracteriza-se por uma divisão entre duas informações de mesma 

grandeza, podendo ser expresso em porcentual. Taxa é considerada um bom 

indicador. 

 Índice: caracteriza-se por uma divisão de grandezas diferentes. Trata-se de uma 

unidade típica e dependente das grandezas em questão. Dessa forma, índice é 

considerado um indicador ideal. 

 Driver: é um indicador de plantação, de esforço, de guia, podendo ser gerenciado 

pela cobrança. Responsável por medir a causa antes do outcome acontecer. 

 Outcome: é um indicador de colheita, de resultado fim. Tem como característica 

verificar se os objetivos estão sendo cumpridos. 
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2.2 NORMALIZAÇÃO 

 

 

2.2.1 Contextualização Histórica e Definição 

 

 

A normalização como uma forma de linguagem comum da sociedade envolve diversos 

aspectos da vida econômica e se caracteriza por se tratar de um processo complexo. A 

linguagem falada, seguida da escrita, pode ser considerada como uma das primeiras formas de 

Normalização. No entanto, somente após a Revolução Industrial do século XIX e com a 

industrialização do processo de produção automotiva é que surgiu a necessidade de estender a 

Normalização aos níveis industriais e nacionais. (CNI, 2002) 

De acordo com a definição da norma NP EN 45020:2001:“A Normalização é a atividade 

destinada a estabelecer, face a problemas reais ou potenciais, disposições para utilização 

comum e repetida, tendo em vista a obtenção do grau ótimo de ordem, num determinado 

contexto. Consiste, em particular, na elaboração, publicação e promoção do emprego das 

Normas”. 

A normalização é importante por estar presente nas mais diversas atividades realizadas 

diariamente, seja por pessoas ou por instituições. Também pode ser entendida como base para 

a Garantia da Qualidade. (CNI, 2002) 

As normas técnicas existem para definir requisitos a serem empregados em produtos, 

serviços ou processos. Comumente são aprovadas por organismo reconhecido visando a 

otimização de benefícios para a empresa e para a comunidade. 

 

A normalização é, assim, o processo de formulação e aplicação de regras 
para a solução ou prevenção de problemas, com a cooperação de todos os 
interessados, e, em particular, para a promoção da economia global. No 
estabelecimento dessas regras recorre-se à tecnologia como o instrumento 
para estabelecer, de forma objetiva e neutra, as condições que possibilitem 
que o produto, projeto, processo, sistema, pessoa, bem ou serviço atendam 
às finalidades a que se destinam, sem se esquecer dos aspectos de 
segurança. (ABNT, 2015) 

 

Nas suas formas de atuação, entre muitas outras, são estabelecidas fixações de condições 

para cálculos ou projetos, requisitos de qualidade, segurança e desempenho. Contudo não se 
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restringem apenas a isso, elas também podem estabelecer procedimentos, padronizar tipos, 

formas de utilização, definir classificações, terminologias ou glossários. Podem ser 

responsáveis pela determinação da forma de medir ou determinar características, como método 

de ensaio. São responsáveis também por definirem condições básicas para aceitação ou 

recebimento de matérias-primas, aparelhos e demais produtos industriais. (ABNT, 2011) 

 

 

2.2.2 Modelos de Referência 

 

 

A utilização dos modelos de referência se tornam necessária para que as organizações 

tivessem suas gestões padronizadas. Entretanto, deve-se observar que cada modelo de gestão 

possui soluções específicas e a sua utilização e alinhamento com as características da 

organização formam o conceito de Gestão da Qualidade Total. (CARDOSO et al., 2008) 

Modelos de referência tem como objetivo dar orientação aos gestores, facilitando-os na 

criação de soluções integradas podendo ser compreendidas e internalizadas por todos os 

envolvidos. Dessa forma, pode-se considerar os objetivos pertencentes a estes modelos: auxiliar 

no desenvolvimento de práticas de otimização do desempenho das organizações; divulgação 

das boas práticas para as demais organizações e a transmissão de conhecimento de desempenho 

gerencial, planejamento, treinamento e avaliação. (KARATHANOS, 1999) 

A ausência de critérios uniformes nos “modelos de referência à gestão” se tornaram 

claros devido às competições entre as empresas a partir de 1990. A falta desses critérios gerava 

a ausência do consenso. (PAGLIUSO, CARDOSO, SPIEGEL, 2010)  

Cardoso, et al. (2008) estabelecem que modelos de referência à gestão sejam “modelos 

padronizados e genéricos, que desempenham um papel de referência para os tomadores de 

decisão, a respeito de práticas a serem empregadas nas operações e processos organizacionais”. 

Modelos de referência tornam-se importantes, pois trazem para a organização boas 

práticas de gestão. Nesses modelos é possível representar os elementos essenciais de uma 

organização, como: pessoas, processos e tecnologias. O alinhamento destes itens constrói o 

bom funcionamento da organização. (ALVES, RUY, 2010) 

Entre os benefícios dos modelos de referência, Keller e Teufel (1998) destacam o 

modelo como um ponto de partida para uma solução onde, posteriormente, serão realizados os 

ajustes necessários para adaptar ao cenário especifico de uma determinada empresa. Segundo 
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Fettke e Loss (2007), os modelos fornecem uma descrição genérica de uma empresa, tornando-

se um importante produto de um processo de pesquisa; base para a criação ou validação de um 

modelo próprio da empresa e seleção de pacotes de sistemas de Enterprise Resource Planning 

(ERP). 

 

 

2.2.3 Objetivos da Normalização 

 

 

De acordo com Pando (2013), o objetivo comum da Normalização é a busca da 

unificação e a simplificação racional dos produtos acabados, dos elementos que se empregam 

para produzi-los, através do estabelecimento de documentos chamados Normas. Esses objetivos 

aplicam-se em diversas áreas, como: 

 

 Economia: reduzir o custo de produtos e serviços por meios de processos e sistemas. 

Definir padrões implica na redução de variedade de recursos empregados na fabricação 

de produtos e procedimentos levam à consequente economia para clientes e 

fornecedores; 

 Comunicação: promoção de meios mais eficientes para troca de informações entre os 

clientes e fabricantes. Estabelecer características ou resultados que se esperam no 

desenvolvimento de um produto, processo ou serviço. Para atingir o resultado utiliza-se 

a tecnologia de maneira objetiva, demonstrável e verificável. Dessa forma o 

relacionamento entre as partes se estreita, gerando maior satisfação e confiança nas 

relações comerciais e de serviços. 

 Segurança: proteção da vida humana, saúde e meio ambiente; 

 Simplificação: redução da variedade de processos, procedimentos e produtos. Desta 

forma facilita para revendedores administrarem seus estoques, as empresas suas 

produções e ao consumidor escolher de forma mais simples e certa o que usar; 

 Proteção ao consumidor: procura-se estabelecer os requisitos mínimos esperados para 

um produto, processo ou serviço. Dessa forma pode-se assegurar que a criação do 

produto e a inclusão dele no mercado considera as expectativas dos consumidores em 

paralelo com o desempenho estabelecido pela sociedade como mínimo legítimo 

necessário, podendo ser verificado de forma independente; 
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 Eliminação de barreiras culturais: evitam-se conflitos sobre os regulamentos 

existentes entre produtos e serviços de diferentes países, facilitando o comércio entre 

eles. 

 

Os benefícios da Normalização podem ser qualitativos ou quantitativos: 

 

 Qualitativos: benefícios que mesmo observados não podem ou são de difícil medição. 

São exemplos de benefícios qualitativos: registro da capacitação da equipe, segurança 

do pessoal, disciplina da produção e registro do conhecimento tecnológico. 

 

 Quantitativos: benefícios que podem ser medidos. São exemplos de benefícios 

quantitativos: redução do consumo, aumento da produtividade, padronização de 

componentes, melhoria da qualidade de produtos e serviços. 

 

O Quadro 2 mostra benefícios da normalização no ponto de vista do produtor e do 

consumidor. 

 

Quadro 2 – Benefícios da normalização para o produtor e para o consumidor. 

Produtor Consumidor 

Aumento da produtividade Produtos de melhor 

qualidade 

Redução de custos Produtos mais baratos 

Fonte: CNI (2002) 

 

 

Segundo o presidente da Confederação Nacional da Indústria- CNI, a normalização é 

responsável por proporcionar os meios necessários para a adequada troca de informações entre 

fornecedores e clientes. O próprio crescimento da certificação pelas normas ISO 9000 (Gestão 

da Qualidade) e ISO 14000 (Gestão Ambiental) na indústria é uma demonstração da tentativa 

do Brasil se inserir no cenário globalizado das indústrias. 
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2.2.4 O Sistema Brasileiro de Normalização – SBN 

 

 

O Sistema Brasileiro de Normalização – SBN, segundo seu próprio Termo de 

Referência, trata-se de um sistema que possui o SINMETRO como entidade máxima e que se 

destina ao desenvolvimento e gerenciamento das atividades de normalização, inclusive no que 

ela se relaciona com a atividade de regulamentação técnica. A Figura 1 a seguir ilustra a 

hierarquia do SBN. (INMETRO, 2015) 

 

 

Figura 1 – Sistema Brasileiro de Normalização 

Fonte: ABNT (2015) 

 

A Normalização é responsável por sistematizar, definir procedimentos, técnicas, 

especificações e metodologias, contudo estas são apenas de caráter voluntário e de 

responsabilidade da ABNT. Responsável por escrever as normas técnicas a ABNT não obriga 

as empresas a seguirem suas especificações. Papel diferente existente na regulamentação pois 

é compulsória e tem caráter regulatório. (ABNT ISO/IEC GUIA 2) 

 

 

2.2.4.1 SINMETRO 

 

 

É um sistema brasileiro, composto por entidades públicas e privadas, no qual exercem 

atividades relacionadas com metrologia, normalização, qualidade industrial e certificação de 

conformidade. (INMETRO, 2015) 
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O SINMETRO é a entidade máxima e todas as demais entidades exibidas na Figura 1 

compõe esse sistema. Entre as principais atribuições do SINMETRO está o envolvimento com 

o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade – PBQP, programa com foco no 

desenvolvimento de produtos e na melhoria da qualidade, processos e serviços na indústria, 

comércio e Governo Federal. (INMETRO, 2015) 

 

 

2.2.4.2 CONMETRO 

 

 

O Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 

CONMETRO é um colegiado formado por Ministérios e exerce função de órgão normativo do 

SINMETRO. Possui o INMETRO como sua secretaria executiva. (INMETRO, 2015) 

Fazem parte do CONMETRO: 

 Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;  

 Ministro da Ciência, Tecnologia;  

 Ministro da Saúde;  

 Ministro do Trabalho e Emprego;  

 Ministro do Meio Ambiente;  

 Ministro das Relações Exteriores;  

 Ministro da Justiça;  

 Ministro da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento;  

 Ministro da Defesa;  

 Ministro da Educação; 

 Ministro das Cidades;  

 Presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia –INMETRO 

 Presidente da ABNT; 

 Presidente da Confederação Nacional da Indústria - CNI,  

 Presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC 

 Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC. 
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Dentre as principais atividades do CONMETRO destacam-se a coordenação e 

supervisão da política nacional de metrologia. É responsabilidade deste órgão garantir que as 

unidades de medida do país sejam normalizadas.  

 

 

2.2.4.3 CBN 

 

 

O Comitê Brasileiro de Normalização – CBN é assessor ao CONMETRO e tem como 

principal objetivo assisti-lo e subsidiá-lo no que se refere à normalização, inclusive naquilo que 

se refere a atividade de regulamentação técnica.  Também é papel deste comitê acompanhar e 

avaliar os resultados do Plano Brasileiro de Normalização – PBN. Atualmente este comitê 

possui 24 membros os quais fazem parte do governo, setor privado e consumidores. 

(INMETRO, 2015) 

O Comitê Nacional de Normalização – CNN é anterior historicamente ao CBN.  Sua 

criação decorreu de resolução do CONMETRO em agosto de 1992 e seus principais objetivos 

eram: 

 Promover a articulação institucional entre os órgãos privados e públicos na área da 

normalização; 

 Promover atividades de estímulo e desenvolvimento da normalização; 

 Analisar e aprovar o planejamento do SBN; 

 Ser o órgão de recorrência administrativa do SBN imediatamente antes do 

CONMETRO ser acionado. 

Por fim, em 2001, o CNN em coerência com os demais assessores do CONMETRO, 

propôs a alteração de seu nome para Comitê Brasileiro de Normalização – CBN. Neste mesmo 

ano houve proposta de reformulação do Regimento Interno da CBN e do Termo de Referência 

do SBN. Todas as propostas supracitadas foram aprovadas na 39ª Reunião Ordinária do 

CONMETRO. (INMETRO, 2015) 

Entre as atividades anteriores já comuns ao CNN, o CBN acumulou: 

 Promoção de avaliações periódicas do SBN; 

 Divulgação e promoção o SBN; 
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 Acompanhamento do Programa Anual de Normalização – PAN, avaliando se está de 

acordo com as diretrizes do PBN. 

O CBN é composto pelas Entidades-Membro: 

 Agências: ANVISA, ANATEL, ANEEL, ANP e ABDI. 

 Ministérios: Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ciência, Tecnologia e Inovação; 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Justiça; Relações Exteriores. 

 Confederações Nacionais: Indústria, Comércio e Agricultura. 

 Associação Brasileira de Indústrias: de Máquinas e Equipamentos; Elétrica e Eletrônica. 

 Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC); 

 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); 

 Os presidentes do Comitê Brasileiro de Metrologia (CBM) e do Comitê Brasileiro de 

Avaliação de Conformidade (CBAC); 

 ABNT e INMETRO. 

 

 

2.2.4.4 ABNT 

 

 

Inicialmente, a existência de variações para o uso do concreto armado havia sido 

detectada pela Associação Brasileira de Cimento Portland. Como resultado dessas variações, 

os resultados produzidos nos laboratórios nacionais eram imprecisos. Diante disso, em 1937 foi 

realizada a 1ª Reunião de Laboratórios de Ensaios de Materiais. Entretanto, foi apenas na 2ª 

Reunião de Laboratórios de Ensaios de Materiais, ocorrida em abril de 1939, na cidade de São 

Paulo que foi criado um consenso da necessidade de existência de uma entidade permanente de 

normalização. Com isso, a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT foi criada em 

1940, no Rio de Janeiro, durante a 3ª Reunião de Laboratórios de Ensaios de Materiais, dando 

início ao processo de elaboração de normas e padrões técnicos no Brasil. (ABNT, 2015) 

Em sua proposta inicial a ABNT tinha como objetivos: 

a) Assimilação refletida dos procedimentos utilizados no exterior; 

b) Ensaios repetidos com materiais nacionais; 

c) Um projeto de especificação deveria ser redigido e entregue. 
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Estatutariamente foram definidas como responsabilidades da ABNT: 

 Gerir o processo de elaboração de normas técnicas; 

 Difundir suas normas; 

 Incentivar o movimento de normalização do Brasil; 

 Representar o país junto às entidades internacionais e regionais; 

 Intercâmbio entre organizações com o mesmo fim; 

 Emitir pareceres e certificado de conformidade de normas, produtos, processos, serviços 

ou sistemas de gestão. 

A ABNT tem sua posição estratégica definida na Figura 2 a seguir. Relaciona-se e 

representa o país juntos às entidades internacionais citadas a seguir. 

 

 

Figura 2 – Posição Estratégica da ABNT 

Fonte: ABNT (2011) 

 

Segundo a Tabela 1 a seguir, pode-se observar que os setores Bens de Capital e 

Tecnologia de Fabricação, assim como Saúde, Segurança e Meio Ambiente são dois entre os 

três maiores setores que publicaram normas em 2013. 
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Tabela 1 – Produção por setor 

Setores Publicadas em 2013 Acervo 

Normas Páginas Normas Páginas 

Agricultura / Alimentos 22 157 79 1.082 

Bens de Capital e Tecnologia de Fabricação 206 3.553 2.323 33.416 

Construção Civil 43 846 838 8.781 

Eletricidade 78 2.698 878 23.490 

Energia 27 595 301 5.600 

Infra-estrutura / Serviços / Sistemas de Gestão 65 1.404 613 12.601 

Outros 12 277 361 4.170 

Química e Tecnologia de Materiais 140 1.200 1.793 17.282 

Saúde / Segurança / Meio-Ambiente 132 2.662 722 13.958 

Total 725 13.392 7.909 141.832 

Fonte: ABNT (2014) 

 

 

2.2.4.5 INMETRO 

 

 

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro foi criado em 

substituição ao Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM). É uma autarquia federal, 

vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, atuando como 

secretaria executiva do CONMETRO. (INMETRO, 2015) 

Segundo o próprio instituto: “Sua missão é prover confiança à sociedade brasileira nas 

medições e nos produtos, através da metrologia e da avaliação da conformidade, promovendo 

a harmonização das relações de consumo, a inovação e a competitividade do País”. 

Dentre seus papéis e atributos, podem ser destacados: 

 Execução das políticas nacionais de metrologia e da qualidade; 

 Manutenção dos padrões das unidades de medidas; 

 Promoção do país em atividades internacionais de metrologia e qualidade; 

 Atuação como secretaria-executiva do CONMETRO; 
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 Acreditação de laboratórios de calibração e ensaios necessários ao desenvolvimento da 

infraestrutura de serviços tecnológicos do país; 

 Desenvolvimento de programas de avaliação e de conformidade para o SINMETRO. 

 

 

2.2.4.6 Agências Reguladoras 

 

 

As agências reguladoras no Brasil possuem papel de fiscalização. Trata-se de órgãos 

governamentais responsáveis pela regulamentação e controle de produtos e serviços. (BRASIL, 

2009) 

São agências reguladoras: 

 ANATEL –Agência Nacional de Telecomunicações 

 ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar 

 ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

 ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil 

 ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

 ANAA – Agência Nacional de Águas 

 ANCINE – Agência Nacional do Cinema 

 ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível 

 ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

 ANTT – Agência Nacional dos Transportes Terrestres 

 ANM – Agência Nacional de Mineração 

Essas agências reguladoras foram criadas por leis e entre as suas principais funções 

estão: levantar dados sobre o mercado de atuação de cada uma delas; elaboração e 

desenvolvimento de normas específicas para disciplinar o setor regulado; defender os direitos 

dos seus respectivos consumidores; gerir contratos de concessões e incentivar à concorrência, 

mitigando os riscos da criação de monopólios e suas consequências ao mesmo tempo em que 

se motivam mecanismos de suporte à concorrência. 
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2.2.5 Normas Técnicas 

 

 

Seguindo o Acordo sobre Barreiras Técnicas da Organização Mundial do Comércio – 

OMC, a definição sobre Normas Técnicas é: documento aprovado por uma instituição 

reconhecida, que fornece, para uso comum e repetitivo, regras, diretrizes ou características para 

os produtos ou os processos e métodos de produção relacionados e cuja observância não é 

obrigatória. Também pode incluir prescrições em matéria de terminologia, símbolos, 

embalagem, marcação ou rotulagem aplicáveis a um produto, processo ou método de produção, 

ou tratar exclusivamente delas. 

Normas técnicas podem ser aplicáveis em produtos, serviços, processos, pessoas, 

sistemas de gestão nas mais diversas áreas de atuação. Elas consistem, mas não se limitam a 

estabelecer requisitos de qualidade, de segurança, de desempenho ao mesmo tempo em que 

estabelecem procedimentos, padronização de formas, dimensões, estabelecendo inclusive 

classificações, terminologias e glossários, maneiras de medir ou determinar características. 

(CNI, 2002) 

A necessidade de normalização ficou evidente no período da Segunda Guerra Mundial. 

 
A guerra havia sublinhado a necessidade de maior normalização 
internacional. De acordo com a revista Economist (edição de 3 de março de 
1945), a diferença entre as normas britânicas e americanas para roscas de 
parafusos havia acrescentado no mínimo 25 milhões de libras aos custos do 
conflito. (MURPHY e YATES, 2009) 

 

Paralelamente na mesma época no Brasil, as primeiras Normas Técnicas Brasileiras: a 

NB-1 – Cálculo e Execução de Obras de Concreto - e a MB-1 – Cimento Portland – foram 

elaboradas exatamente com o propósito de solucionar a questão da existência de variações para 

o uso do concreto armado, conforme levado para a ABNT. 

Historicamente a manufatura atual difere do artesanato individual principalmente pelas 

diferenças nas suas técnicas de mensuração. Na indústria existe um desenho, projeto ou 

especificação, onde partes são construídas em conformidade com dimensões ou outras 

características físicas pré-definidas. Instrumentos de medida devem estar sempre calibrados e 

inspecionados de acordo com os padrões especificados para o tipo da indústria para poder ser 

utilizado como forma de aferir e consequentemente assegurar que os requisitos necessários 

foram cumpridos. Já um artesão individual pode construir seu produto através de ajustes, 

adequações e comparações sem embasamento técnico de medida. Para ele, normas não são 
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necessárias e com frequência nenhum instrumento de medição é preciso, já que em eventuais 

falhas ou desvios, apenas ajustes simples ou complexos são necessários. Em contrapartida, um 

fabricante pode operar um conjunto de normas satisfatórias apenas para ele, porém se ele utiliza 

matéria-prima adquirida de outros fornecedores ou distribui seus produtos em competição com 

outros, para garantia de que serão cumpridos certos requisitos de desempenho, normas de uso 

geral são necessárias e devem ser seguidas. (ABNT, 2011)  

Existem diferentes níveis de Normas Técnicas que são o alcance que a norma consegue 

atingir, seja geográfica, política ou economicamente. Elas podem ser restritas à: 

 Normalização Internacional: vários países do mundo; 

 Normalização Nacional: para um país específico; 

 Normalização Regional: para uma única região geográfica, econômica ou política no 

mundo. 

Os organismos que executam de forma sistematizada a Normalização contam com a 

participação das partes interessadas e tem como principal função: elaborar, aprovar e divulgar 

as normas. 

A Figura 3 é a forma mais comum de representação dos níveis de normalização, sendo 

compostos em seu nível de base a normalização empresarial e no topo a normalização 

internacional. 

 

 

Figura 3 – Níveis de Internacionalização 

Fonte: CNI (2002) 
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Na base da pirâmide encontra-se o nível empresarial, onde as normas são elaboradas por 

uma empresa ou um grupo delas com a finalidade de orientar os processos, sejam eles de 

compras, vendas, produções ou outras operações. 

Intermediando a empresa e a nação está o nível da associação. Neste nível as normas 

são desenvolvidas no âmbito de entidades associativas e técnicas para uso de associados. Em 

paralelo, podem se tornar referências de mercado, tornando-se importantes no comércio em 

geral. Exemplo: Instituto Brasileiro de Siderurgia – IBS, entidade associativa das empresas 

brasileiras produtoras de aço. 

No nível nacional encontra-se as normas elaboradas pelas partes interessadas (governo, 

indústrias, consumidores e pesquisadores do país). São emitidas por um Organismo Nacional 

de Normalização devidamente reconhecido como autoridade pelo Estado. São aplicadas ao 

mercado do país e, na maioria dos casos, são reconhecidos pelo ordenamento jurídico como 

referência para transações comerciais. Exemplo: Normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) ou Associação Alemã de Normas Técnicas (DIN). (CNI, 2002) 

Subindo a pirâmide entra-se no nível regional, onde as normas técnicas são estabelecidas 

por um Organismo Regional de Normalização para serem aplicados em um conjunto de países 

ou região (MERCOSUL, União Europeia...). Estas são consideradas as Normas Regionais e são 

aplicáveis ao conjunto de países que fazer parte do Organismo Regional. Exemplo: Normas da 

Associação Mercosul de normalização (AMN) ou Comitê Europeu de Normalização (CEN). 

Por fim, no topo da pirâmide encontra-se o nível internacional, de abrangência mundial, 

cujas normas são estabelecidas por um Organismo Internacional de Normalização. Através da 

Organização Mundial do Comércio (OMC) são reconhecidas como base para o comércio 

internacional. O principal exemplo é a International Organization for Standardization (ISO). 

(CNI, 2002) 

 

 

2.2.6 Regulamentos Técnicos 

 

 

Um Regulamento Técnico – RT é um documento aprovado por órgãos governamentais. 

São responsáveis por estabelecerem as características de um produto, de um processo ou de um 
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método de produção. Difere basicamente do conceito de Norma Técnica pois seu cumprimento 

é obrigatório. (ABNT, 2015) 

De forma geral, os Regulamentos Técnicos tem como objetivo assegurar aspectos 

relativos à saúde, segurança, meio ambiente, à proteção do consumidor possibilitando uma 

concorrência justa. Por estes motivos, o RT pode representar barreiras técnicas ao comércio. O 

Acordo de Barreiras Técnicas ao Comércio da OMC (Technical Barriers to Trade - TBT) 

estabeleceu princípios com o objetivo de facilitar e descomplicar entraves desnecessários ao 

comércio, principalmente no que se relacionam com normas, regulamentos técnicos e 

procedimentos de avaliação da conformidade, pois estas podem dificultar o acesso de produtos 

aos mercados. 

Entre os pontos principais do TBT é a conscientização que as normas internacionais são 

as referências para o comércio internacional. Este mesmo acordo considera também que os RT 

que seguem normas internacionais não se constituem em barreiras técnicas. Entretanto, sempre 

que um Estado decidir não seguir determinada norma internacional ele deverá formalmente 

notificar os demais membros da OMC, com antecedência e apresentando justificativa. É 

permitido aos demais membros da OMC a solicitação de esclarecimentos e apresentação de 

comentários e sugestões ao novo Regulamento criado. (CNI, 2002) 

É papel do RT além de estabelecer padrões para produtos e processos, também pode 

estabelecer procedimentos para a avaliação de conformidade ao Regulamento e em alguns 

casos, estabelecer certificação compulsória. 

É importante ressaltar a não existência de uma compilação oficial completa dos 

Regulamentos Técnicos da Federação Brasileira. Os interessados na RT para um produto, 

processo ou serviço específico devem buscar informações nos órgãos relativos ao assunto. 

No sistema jurídico brasileiro, em linhas gerais os Regulamentos Técnicos são 

acionados por: decretos, atos administrativos dos chefes do executivo ou através de resolução, 

ato de autoridade competente de um órgão de deliberação coletiva para estabelecer normas 

regulamentares. (INMETRO, 2015) 
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2.3 AS NORMALIZAÇÕES NA INDÚSTRIA DA SAÚDE 

 

 

Não existe um Estado que não seja instituído por leis. Não há também os que não 

utilizem algum tipo de ordenamento legal e que não busquem, através da normalização, o 

estabelecimento de uma comunicação com os elementos que o constituem e a expressão daquilo 

que se acredite que é a nação que o apoia. (DALLARI, 2001) 

Bittar (2000) ao abordar a gestão de processos e a certificação para qualidade em saúde 

ressaltou que o desenvolvimento de programas de garantia da qualidade se tornou uma 

necessidade em termos de eficiência e obrigação em termos éticos e morais. O processo e a 

estrutura caracterizam o interior da empresa. O meio ambiente ou o exterior pode ser melhor 

visualizado no modelo de Bittar (Figura 4), onde é possível perceber os mais diversos fatores 

que influenciam e interferem nas variáveis no processo de produção de produtos e serviços. 

 

 

Figura 4 – Modelo de Bittar 

Fonte: Bittar (1997) 

 

Na Figura 4 ficam claras as interferências internas e externas nos processos de produção. 

É importante ressaltar que ainda existirão interferências comuns aos processos, seja na 

comunicação ou na distribuição onde a existência desses fatores atrapalharam a efetividade da 

realização ou até a sua própria qualidade. 
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Cabe ainda destacar a dificuldade na obtenção de recursos principalmente num setor 

como o da saúde. Dessa forma, a variável custo assume importância fundamental. Será também 

através dela que a empresa conseguirá se manter competitiva, possibilitando o atendimento de 

um número maior de clientes sem que se abra mão da qualidade em seus processos fabris. Os 

processos escritos necessitam ser avaliados e controlados quanto à sua efetividade, eficácia, 

eficiência, produtividade e qualidade. 

Abreu, Garrido e Pedreira (2005) entendem que o aumento das buscas por selos de 

qualidade se deve a uma resposta do mercado à preocupação cada vez maior dos clientes e 

consumidores finais com a qualidade dos produtos e serviços a que são expostos. 

É função do Ministério da Saúde - MS oferecer condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde da população brasileira, através da redução das enfermidades, no controle 

das doenças endêmicas e parasitárias, proporcionando melhorias no sistema de vigilância à 

saúde e consequentemente aumentando a qualidade de vida do povo brasileiro. (BRASIL, 2010) 

 É desafio do MS garantir o direito do cidadão ao atendimento à saúde e dar condição 

para que todos tenham acesso, independente da condição socioeconômica de cada um. Entre os 

assuntos de competências do MS estão, mas não se restringem à: (BRASIL, 2010) 

 Política Nacional de Saúde; 

 Informações de saúde; 

 Insumos críticos para a saúde; 

 Vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e alimentos; 

 Pesquisa científica e tecnologia na área de saúde. 

 

2.3.1 A ANVISA 

 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) foi criada pela Lei número 

9.782, de 26 de janeiro de 1.999 com o propósito de regular a produção e comercialização de 

medicamentos, alimentos, saneantes, cosméticos, produtos e equipamentos médicos entre 

outros. É função da Agência exercer controle sobre serviços de saúde, laboratórios de saúde 

públicas, portos, aeroportos e fronteiras assim como coordenar o Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária. Suas atribuições estendem-se entre União, Estados e Municípios. 



44 

 

 

A regulação pela Anvisa tem importância fundamental para a estruturação do 
Sistema Único de Saúde e é indicada pela política de desenvolvimento como 
instrumento para elevar os investimentos das empresas em inovação e para 
atrair a produção e centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas 
estrangeiras. Por ser a instituição que regula as indústrias do complexo 
industrial da saúde, sua importância é estratégica. Deve conciliar a prevenção 
dos riscos à saúde da população e a organização do mercado para o 
desenvolvimento social e econômico, buscando o aumento do acesso aos 
produtos e serviços de interesse da saúde pública. (ALVES, PECI, 2011) 

 

O Decreto número 6.062, de 16 de março de 2007 foi responsável por alinhar a Anvisa 

ao movimento pela melhoria da regulação no Brasil. Este foi criado pela Casa Civil da 

Presidência da República, através do Programa para o Fortalecimento da Capacidade 

Institucional para Gestão em Regulação. 

Segundo Eduardo (1998), a Vigilância Sanitária é um instrumento de significativa 

importância na melhoria da qualidade de vida da população. Através de seu conjunto de ações 

das práticas de saúde coletiva, distribuídas em várias áreas do conhecimento técnico-científico 

e juridicamente conferido o poder de normalização, educação, avaliação e de intervenção. Estes 

objetivam controlar e garantir a qualidade dos processos tecnológicos na produção e reprodução 

das condições de: vida, trabalho e saúde dos cidadãos. 

 

 

2.3.2 Regulamentos Técnicos de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos 

 

 

As Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos – BPF são um conjunto de normas 

e requisitos, compilados, editados e regulamentados na maioria dos países fabricantes de 

produtos voltados para a saúde. O surgimento das ISO de série 9000 até 9003 (iniciada em 1987 

com revisões em 1994, 2000, 2008 e 2015) focadas no Sistema da Qualidade contribuíram com 

insumos para este desenvolvimento das BPF. A ISO 9004:2009 baseia-se no gerenciamento 

para o sucesso sustentável das organizações. A empresa só pode obter certificação para a ISO 

9001, sendo as demais formadoras de base para os Sistemas de Qualidade das Empresas. 

(ROSENBERG, 2000) 

O Guia de Auxílio na Implantação das Boas Práticas em Produtos Para Saúde - GBPPS 

desenvolveu-se com o propósito de fornecer informações e compartilhar experiências para 
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atender às necessidades das empresas que fabricam e que comercializam produtos para saúde 

em relação às exigências contidas nos regulamentos sanitários. A construção deste Guia de 

Auxílio foi desenvolvida pela ANVISA, e tem também como o objetivo ampliar a compreensão 

da indústria sobre a legislação e sobre as regras relacionadas aos padrões de qualidade dos 

produtos e serviços da área de saúde. (ABDI, 2012) 

Diante da necessidade de um documento que pudesse auxiliar o trabalho e tivesse 

utilidade técnico-operativa o Guia foi construído através das perguntas mais frequentes sobre 

Boas Práticas apresentada pelas empresas à ANVISA, e no que está presente nas resoluções 

que devem ser seguidas. Dessa forma, espera-se maior contribuição e compreensão da 

legislação e regras determinadas pela Anvisa e pelo Mercado Comum (MERCOSUL). 

O resultado do cumprimento dessas Boas Práticas potencializa o aumento da eficácia e 

segurança de produtos médicos. Com essa proposta, torna-se indispensável para o aumento da 

competitividade da indústria nacional. (ABDI, 2012) 

 

 

2.3.3 Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos 

 
 
 
O reconhecimento das Boas Práticas é feito através da emissão de um 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) ou Certificado de Boas 
Práticas de Armazenamento e Distribuição (CBPAD) pela Anvisa. O passo 
inicial para o reconhecimento e consequente recebimento do CBP é a 
adequação de suas instalações, organização gerencial e de qualidade, 
processos produtivos e de controle segundo o que está preconizado na RDC 
nº 16, de 28 de março de 2013. Depois de realizada essa adequação, a 
empresa deverá solicitar uma inspeção de BP. (ABDI, 2012) 

 

 

A importância e a observação ao crescimento da população e sua demanda por acesso à 

saúde gera pressões e consequências sobre o Complexo Industrial da Saúde. Um efeito desse 

aumento de demanda é uma consequente elevação do consumo de produtos para uso em saúde. 

O GBPPS é um resultado da preocupação do setor público em garantir à população produtos e 

serviços de alta qualidade e baixo risco à saúde. A Resolução da Diretoria Colegiada – RDC, 

nº 16/2013 foi criada pela ANVISA para atualizar os requisitos de qualidades,  Figura 5 a seguir, 

que devem ser seguidos por fabricantes e empresas responsáveis por comercializar produtos 

para a saúde no Brasil. Historicamente a RDC nº 16/2013 surge para atualizar a RDC nº 

59/2000, sendo esta o resultado da internalização das resoluções MERCOSUL/GMC/Res nº 
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04/95 e Mercosul/GMC/Res nº 131/96. No entanto, com a publicação da resolução 

Mercosul/GMC/Res nº 20/2011, as resoluções GMC nº 04/95 e GMC nº 131/96 foram 

revogadas, havendo a necessidade da internalização da GMC 20/11 pela RDC 16/2013 que, por 

sua vez revogou a RDC nº 59/2000, a RDC 167/04 e Portaria 686/98. 

 

 

Figura 5 - Mapa da relação existente entre as resoluções do MERCOSUL e suas 

respectivas internacionalizações 

Fonte: ABDI (2012) 
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2.3.4 RDC Nº 16/2013 

 

 

Figura 6 – Mapa Geral RDC 16/2013 

Fonte: Adaptado de ABDI (2012) 

  

A RDC 16/2013, segundo ilustrado pela Figura 6, estrutura-se em nove grupos, sempre 

objetivando buscar a garantia da qualidade, segurança e eficácia nos produtos comercializados 

no Brasil. Simultaneamente considera-se fundamental promover o aprimoramento dos sistemas 

nacionais voltados para a regulamentação e controle dos produtos médicos e produtos para 

diagnóstico in vitro, a RDC Número 16, de 28 de março de 2013 incorpora ao ordenamento 

jurídico nacional a Resolução GMC MERCOSUL nº 20/11. 

 

Segundo a RDC 16/2013, seus tópicos tratam-se de: 

 

 Disposições Gerais 

Sobre abrangência: A que se destina esta norma? Quais são as práticas utilizadas 

pela empresa para: Compras, Fabricação, Distribuição e Embalagem? 

 

 Requisitos Gerais do Sistema da Qualidade 

É função e responsabilidade do fabricante manter um sistema de qualidade com 

procedimentos padrões eficazes, devidamente documentados e difundidos no interior da 

empresa. Entre os requisitos, destacam-se a manutenção de um controle de compras, o 
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investimento em treinamentos e capacitação de pessoal, assim como um plano 

gerenciamento de risco. (ABDI, 2012) 

 

 Documentos e Registro da Qualidade 

Item base de todo o sistema da qualidade. É através dele que a empresa pode ser 

auditada e comprovar estar seguindo os processos corretamente. Devem ser mantidos 

um registro histórico do produto assim como registros de inspeções e testes. 

 

 Controle de Projeto e Registro Mestre do Produto 

Todo o produto criado deve ter um respectivo projeto de sua criação aprovado. 

Já o Registro Mestre do Produto – RMP deverá conter a especificação do produto, do 

processo de produção, especificação de embalagem e rotulagem, métodos de inspeção 

e teste, procedimentos de instalação e manutenção. 

 

 Controle de Processo e Produção 

Em linhas gerais para o controle de processos e produção, o fabricante será 

responsável por garantir que haja procedimento possibilitando que o processo produtivo 

seja controlado e que ele esteja de acordo com a planta produtiva e dessa forma 

assegurando um controle ambiental em toda a empresa. Há a necessidade de controle 

sobre a embalagem e padrões na rotulagem e divulgação de instruções de uso. As 

inspeções e os testes são importantes, pois permitem a liberação do produto, assim como 

a garantia da qualidade final do produto. 

 

 Manuseio, Armazenamento e Rastreabilidade 

O fabricante deve elaborar procedimentos operacionais que garantam o correto 

manuseio das ferramentas e matérias-primas. Os produtos gerados devem ser 

armazenados no sistema de “primeiro a entrar, primeiro a sair”. Por fim, o fabricante 

deve ser responsável por gerir um sistema capaz de rastrear todos os produtos que saem 

da empresa, de forma a rapidamente identificar produtos que eventualmente possam ter 

sido identificados não conformes após sua expedição. 

 

 Ações Preventivas e Corretivas 
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As BPF tem como objetivo facilitar a fabricação de produtos de alta qualidade. 

A análise sistemática de reclamações, avaliações de produtos devolvidos, relatórios de 

assistências técnicas, fornecem informações úteis para avaliar o sistema de qualidade. 

 

 Instalação e Assistência Técnica 

Os equipamentos devem possuir manual próprio. Ter seus princípios de 

operação claros, funcionamento e mensagens de erro e procedimentos básicos de 

operação. As atividades devem estar sujeitas à revisão e a análise em busca de melhoria 

contínua. 

 

 Técnicas e Estatísticas 

O resultado do sistema de qualidade deve ser avaliado utilizando técnicas 

estatísticas apropriadas. Caberá ao fabricante estabelecer um plano de amostragem em 

lógica estatística válida. Deverá ser levado em consideração a ocorrência de não 

conformidade do produto, relatórios de auditoria de qualidade, reclamações e outros 

indicadores. (ABDI, 2012) 

 

 

2.3.5 Contribuição dos processos para uma pequena empresa no ramo da saúde 

 

 

A RDC 16/2013 é um documento orientativo, permitindo que as empresas aderentes 

possuam maior flexibilidade na implantação das BP. A Portaria 686/98 é responsável por definir 

um roteiro onde mostra-se o indispensável para implantação dessa norma, sendo 

consequentemente mais detalhista e prescritiva que a RDC 16/2013. 

A empresa que hoje desejar se fortalecer deve usar a qualidade como principal 

ferramenta para ser competitiva. Tem sido cada vez mais comum a exigência das BPF em 

processos de licitação, ressaltando não caber à ANVISA domínio jurídico e técnico sobre os 

editais das licitações. 

Segundo Barbirato (2007), a adequação à RDC e consequentemente a adoção de BPF é 

uma forma de garantir a qualidade nos processos e conformidades nos controles dos fatores de 

risco à saúde do consumidor e do trabalhador. Entre os benefícios e incentivos na utilização das 

BPF do ponto de vista da empresa ainda estão: 
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1) Conformidade com a legislação corrente; 

2) Cooperação do time de funcionários; 

3) Melhoria no desempenho da empresa; 

4) Organização e padronização do sistema de documentação da organização; 

5) Visibilidade e reconhecimento externo; 

6) Diminuição de custos e riscos; 

7) Evolução constante do gerenciamento da qualidade; 

8) Maior satisfação do cliente; 

9) Vantagem competitiva; 

10)  Produto mais seguro. 

 

É responsabilidade do fabricante conduzir, controlar e monitorar todos os processos 

produtivos. As instruções para esse controle devem ser documentadas principalmente através 

da utilização de Procedimentos Operacionais Padrão – POP. O controle e o monitoramento dos 

processos devem se mostrar alinhados com as normas técnicas mais recentes para que dessa 

forma esteja assegurado que os produtos gerados sigam o padrão desejado pela RDC 16/2013. 

(ABDI, 2012) 

Segundo Barbirato (2007) as BPF possuem três pilares: 

 

1) Eficiência: trata-se da virtude ou característica em ser competente, produtivo, de 

conseguir o melhor rendimento com o mínimo de erros e/ou desperdícios. 

2) Segurança: estar protegido aos riscos, perdas e perigos. 

3) Conformidade: atender o determinado ou acordado previamente. 

 

 Na base destes encontra-se a legislação, responsável por garantir a qualidade dos 

projetos e/ou produtos. São características comuns em casos de sucesso: 

 

a) Comprometimento da alta administração; 

b) Conscientização, programas de treinamento e capacitação aos requisitos; 

c) Envolvimento de todas as partes interessadas; 

d) Desenvolvimento de uma matriz de responsabilidade para que cada um conheça seu 

papel e responsabilidade seja ela legal ou técnica. 
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A alta direção deve estar comprometida com o processo de gerenciamento 
de risco garantindo a provisão de recursos adequados à designação de 
pessoal qualificado. Através desta estrutura de recurso e pessoas, deve 
definir uma política para determinação dos critérios para aceitabilidade dos 
riscos e analisar a adequação do processo de gerenciamento de risco em 
intervalos planejados garantindo a eficácia contínua do processo. (ABDI, 
2012) 

 

As BPF representam procedimentos que contribuem para o sucesso no desenvolvimento 

de novos produtos.  A observação de empresas e de acadêmicos conduzindo estudos para 

entender as causas entre a ação e o sucesso ocorrem para adaptar tais práticas a setores e 

organizações específicas. (KAHN et al., 2006) 

 

 

2.3.6 A produtividade numa pequena empresa no ramo da saúde 

 

 

Solow (1957) operacionalizou a medida da contribuição do progresso técnico do 

produto per capita através do conceito de produtividade total dos fatores (PTF), utilizando 

explicitamente a estrutura de uma função de produção Cobb-Douglas. Estes influenciaram-se 

por evidências estatísticas que pareciam mostrar que os fatores que contribuíam para o trabalho 

e do capital para a produção eram constantes em países ou organizações desenvolvidas. 

Para Solow o deslocamento da função de produção representava a ideia do progresso 

técnico. Grande esforço da pesquisa realizada fora direcionado visando a introdução na função 

de produção fatores que pudessem reduzir o valor do resíduo. Lavoie (2014): “a produtividade 

total por trabalhador é uma função crescente do grau de utilização da capacidade”. 

Na literatura econômica concorda-se que a acumulação de capital físico, por si só, não 

é capaz de manter o processo de crescimento sustentado. O caminho para a evolução e 

prosperidade econômica consiste no aumento da PTF e esta associa-se à expansão do progresso 

técnico, de acordo com a metodologia tradicional adotada na quantificação da produção total 

dos fatores. (MARINHO, BITTENCOURT, 2007) 
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CAPÍTULO 3  

3. METODOLOGIA 

 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Para a caracterização e classificação da pesquisa a taxonomia proposta por Vergara 

(2010) será a utilizada: quanto aos fins e quanto aos meios de investigação.  

Quanto aos fins uma pesquisa pode ser considerada exploratória, descritiva, 

metodológica, intervencionista, aplicada e explicativa. Por esta se tratar de uma pesquisa onde 

o principal objetivo é descrever alguma coisa, fatos ou funções de mercado, é classificada como 

descritiva. Uma pesquisa descritiva é definida por um enunciado claro do problema, pela 

necessidade da coleta de informações e por hipóteses específicas. (MALHOTRA, 2006) 

Cabe ressaltar que segundo Vergara (2010) os tipos de pesquisa não possuem caráter 

mutuamente excludentes. Com isso, para a pesquisa objeto deste trabalho há existência de um 

ou mais fins além da descritiva. A pesquisa pode ser considerada do tipo aplicada pelo sentido 

prático da mesma, uma vez que se motiva da necessidade da proposição de soluções aos 

problemas e utiliza-se do período de implantação da RDC 16/2013 como fronteira para 

comparação dos resultados coletados antes e depois. 

Quanto aos meios, foi elaborado um estudo de caso. Este tem como característica a 

profundidade e o seu detalhamento sendo realizado no campo. (VERGARA, 2010) 

Diante do exposto observa-se no Quadro 3 a classificação da presente pesquisa. 

 

Quadro 3 – Classificação da pesquisa 

Fins Meios 

Descritiva Estudo de caso envolvendo pesquisa de 

campo e pesquisa documental. Aplicada 

Fonte: Adaptado de Vergara (2010). 
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3.2 ESTUDO DE CASO 

 

 

Uma investigação científica é gerada pela necessidade de obter soluções para problemas 

práticos ou da necessidade do fornecimento de explicações sistemáticas que possam ser testadas 

por meio de provas empíricas e da discussão intersubjetiva. (TOGNETTI, 2006) 

O estudo de caso é um método de pesquisa que se caracteriza, geralmente, pela 

utilização de dados qualitativos, estes coletados de eventos reais objetivando explicar, explorar 

ou descrever fenômenos atuais inseridos em um contexto próprio. Trata-se de um estudo 

minucioso e exaustivo de um ou mais objetos. Além disto, o estudo de caso é utilizado para a 

observação de novos conceitos e a verificação de suas aplicações partindo de uma teoria. (YIN, 

2009). 

 

O estudo de caso permite uma investigação para se preservar as 
características holísticas e significativas dos eventos da vida real – tais como 
ciclos de vida individuais, processos organizacionais e administrativos, 
mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e a 
maturação de alguns setores. (YIN: 2001, p.21)  

 

 
Para atingir aos objetivos especificados, o desenvolvimento foi efetuado com a 

finalidade de levantar e registrar todas as informações obtidas na pós-implantação de normas 

na empresa, com o objetivo de montar um banco de informações. Através deste novo banco 

construiu-se uma teia de relações entre as informações e resultados previamente existentes e os 

dados pós normalização. 

Embora exista a ação frequente dos auditores da ANVISA cabe destacar nesta pesquisa 

a criação também de questionário baseado na RDC 16/2013, para avaliação do conhecimento 

dos funcionários, assim como se os procedimentos criados estão sendo seguidos.  

 

 

3.3 PESQUISA DE VERIFICAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA RDC 16/2013 

 

 

Para verificar se a implantação da RDC 16/2013 fora realizada corretamente e se está 

atualizada, dois perfis de questionários foram criados e distribuídos pelos funcionários do setor 
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da qualidade e do setor operacional. O primeiro perfil foi aplicado para o grupo de funcionários 

do setor operacional (grupo A) e o segundo perfil para o setor da qualidade (grupo B). 

 Com o objetivo de atingir os melhores resultados as afirmações do setor operacional 

foram elaboradas com linguagem mais coloquial do que as feitas para o setor da qualidade. 

Deve ser ressaltado também que o conteúdo de cada afirmação para o grupo A possui 

correspondência com as do grupo B. Com isso, pode-se concluir que a afirmação A1.1 é similar 

à afirmação B1.1, assim como a A1.2 à B1.2, sucessivamente. 

 

A escala de resposta utilizada é a Likert, onde: 

a) Concordo fortemente; 

b) Concordo; 

c) Neutro; 

d) Não concordo; 

e) Não concordo fortemente. 

 

 

3.4 TÉCNICA DA COLETA DE DADOS 

 

 

A análise e a coleta das informações na pesquisa de campo são responsáveis por 

responderem, as questões de pesquisa. (YIN, 2009) 

 

 

3.4.1 Questionário 

 

 

Para que se atinja os objetivos almejados, os questionários devem possuir limites em 

sua extensão e finalidade. Um questionário demasiadamente longo pode gerar desinteresse e 

prejudicar a apuração final de resultados. Baseado nisso, considera-se que o mesmo deve 

possuir aproximadamente 25 questões com a média de um minuto para cada resposta. 

(MARCONI, LAKATOS, 2011) 
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A seguir, no Quadro 4, encontra-se um resumo das questões e seus objetivos para serem 

analisados posteriormente, tendo sido elaborados baseados nas especificações e capítulos da 

RDC 16/2013. Com o preenchimento do questionário orientado pelo Quadro 4 foi possível 

conhecer se de fato a RDC em análise foi implantada dentro da empresa. 

 

Quadro 4 – Questões e objetivos 

Questões sobre: Objetivos 

1) Requisitos gerais do sistema 

da qualidade 

Cumprimento dos requisitos gerais básicos do 

sistema da qualidade como a divulgação de um 

manual da qualidade. 

2) Documentos e registros da 

qualidade 

Apuração do propósito da existência de documentos 

que proporcionam a rastreabilidade. 

3) Controle de projeto e registro 

mestre de produto (RMP) 

Identificação de normas e procedimentos de 

fabricação para cada produto ou família de produto. 

4) Controles de processo e 

produção 

Identificar a ciência dos colaboradores de seus 

direitos e dos deveres da empresa. 

5) Manuseio, armazenamento, 

distribuição e rastreabilidade 

Identificar traços do fluxo ou ciclo de vida do 

produto. 

6) Ações corretivas e 

preventivas 

Como a empresa lida com os seus clientes. 

7) Instalação e assistência 

técnica 

Como funciona o pós-venda na visão dos 

colaboradores. 

8) Técnicas de estatística Análise de amostras. 

Fonte: Adaptado de BRASIL (2013). 

 

 

3.4.2 Pesquisa documental 

 

 

A análise documental é responsável por favorecer a observação do processo de 

maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, 

mentalidades, práticas, entre outros. (CELLARD, 2008) 
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Segundo Goldenberg (2004): “o que determina como trabalhar é o problema que se quer 

trabalhar: só se escolhe o caminho quando se sabe aonde se quer chegar” 

 

[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para todo 
pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível em 
qualquer reconstituição referente a um passado relativamente distante, pois 
não é raro que ele represente a quase totalidade dos vestígios da atividade 
humana em determinadas épocas. Além disso, muito frequentemente, ele 
permanece como o único testemunho de atividades particulares ocorridas 
num passado recente (CELLARD, 2008: 295). 

 

A pesquisa documental, assim como a pesquisa bibliográfica possui o documento como 

objeto de investigação. Entretanto, o conceito de documento é superior a ideia de textos escritos 

ou impressos. O documento, fonte de pesquisa, pode ser escrito e não escrito. Esses documentos 

são fontes de informações que trazem seu conteúdo na elucidação de determinadas questões ao 

mesmo tempo em que podem servir de provas para outras, de acordo com o interesse do 

pesquisador (FIGUEIREDO, 2007). Diante disso fica aparente as diferenças entre pesquisa 

documental e a pesquisa bibliográfica. 

Segundo Oliveira (2007) a pesquisa bibliográfica é realizada através da análise de 

documentos científicos tais como livros, periódicos e artigos científicos. Entre as diferenças 

existentes ela pontua: “estudo direto em fontes científicas, sem precisar recorrer diretamente 

aos fatos/fenômenos da realidade empírica” 

Já o elemento diferenciador da pesquisa documental está na natureza das fontes: a 

pesquisa bibliográfica aponta para as diversas contribuições de autores sobre cada tema, 

atentando para as fontes secundárias. A pesquisa documental busca materiais que ainda não 

receberam tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias. Essa é a principal diferença entre 

a pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. É importante ressaltar que: “na pesquisa 

documental, o trabalho do pesquisador (a) requer uma análise mais cuidadosa, visto que os 

documentos não passaram antes por nenhum tratamento científico” (OLIVEIRA, 2007: 70) 

 

Pesquisa, método, análise ou técnica documental? 

 

May (2004) chama o procedimento de classificação do trabalho acadêmico com 

documentos de pesquisa documental e reconhece a dificuldade do tema: “Não se trata de uma 

categoria distinta e bem reconhecida, como a pesquisa survey e a observação participante”.  

Para realizar uma pesquisa é necessária a utilização de métodos e técnicas que nos 

conduzam até a resolução de problemas. É importante que a pesquisa científica esteja baseada 
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pelo método, capaz de elucidar a capacidade de observação, seleção e organização científica 

dos caminhos a serem percorridos para que a investigação se realize com sucesso. (GAIO, 

CARVALHO e SIMÕES, 2008) 

Para a presente pesquisa foram obtidos dados do sistema de banco de dados do ERP 

corporativo com o propósito de analisar um período anterior à implantação da RDC16/2013 e 

um período posterior a ela. 

 

 

3.5 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

 

Segundo Vergara (2010) o universo é o conjunto dos elementos que possuem 

características que serão objetos do estudo. Em contrapartida a amostra consiste de parte desse 

universo. A amostra é separada por amostra probabilística (aleatória simples) e a não 

probabilística (por acessibilidade e tipicidade). 

Pelo pequeno porte da empresa neste trabalho de pesquisa será possível distribuir as 

perguntas e coletar as respostas do questionário por toda a equipe do setor da qualidade e 

operacional da empresa, totalizando 24 pessoas, sendo 21 no operacional e 3 na qualidade. Nos 

demais setores da empresa não foi aplicado nenhum questionário, pois não se relacionam 

diretamente com a RDC 16/2013. 

O universo a ser observado para a realização da comparação antes e depois da 

implantação da RDC 16/2013 são 20 produtos nos anos de 2011 até 2015. Como amostra, 

optou-se também pela análise de 100% do universo.  

Segundo Marconi e Lakatos (2011), o pré-teste deve ser realizado em uma amostra 

reduzida e estes participantes devem ser retirados da amostra final. Pela amostra e universo se 

equivalerem neste estudo de caso e o questionário ter sido aplicado para todos os colaboradores 

do setor operacional e da qualidade o pré-teste foi realizado com 2 colaboradores. Um ex-

integrante do setor operacional e outro do setor da qualidade. 

É importante ressaltar que o objetivo do pré-teste é garantir: a fidedignidade, onde 

independente de quem aplique as questões os resultados devem ser os mesmos; a validade, onde 

verifica-se que os dados escolhidos informados são de fato necessários para a pesquisa; e a 

operatividade, atingindo através de um vocábulo acessível e claro o público-alvo. Para atingir 
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o sucesso, cópia do questionário foi enviada previamente aos dois colaboradores citados 

anteriormente. 

 

 

3.6 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

 

Por ser um estudo de caso, há impossibilidade de generalização estatística dos resultados 

obtidos. O fato de uma única empresa ter sido escolhida permite apenas generalizações de 

natureza analítica, já que essa possui características próprias em relação as demais empresas. 

Entretanto a pesquisa foi capaz de revelar particularidades da empresa examinada e estas podem 

ser benéficas para demais empresas e novas pesquisas. 

Existem também limitações que fazem parte da própria metodologia empregada, visto 

que a abordagem qualitativa é sujeita às interpretações de quem as pesquisa. A consciência do 

rigor metodológico, responsável pela busca do distanciamento do objeto de estudo e isenção de 

preconceitos, buscou equilibrar estas limitações assim como a empresa estudo de caso não 

adquiriu maquinário que influenciasse diretamente na variação dos indicadores de 

produtividade. Ressalta-se também que a empresa não permite ociosidade do trabalhador e 

dessa forma o índice de produtividade da apurado não é impactado por variações nas vendas 

mensais: Se as vendas aumentam ou diminuem o número de funcionários também aumenta ou 

diminui proporcionalmente. 

Destaca-se que apesar dessas limitações apresentadas, o método demonstra-se capaz de 

capturar a realidade da empresa em questão e compreender a mudança processual realizada. 
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CAPÍTULO 4 – 

4. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA ESTUDO DE CASO 

 

 

A empresa familiar é comumente encontrada na sociedade brasileira. Trata-se também da 

estrutura predominante das empresas ao redor do mundo. No Brasil, 70% das empresas que 

existem são do tipo familiar e são responsáveis por 60% dos empregos gerados e 21% do 

Produto Interno Bruto (BORNHOLDT, 2005). 

 

O fundador cria uma empresa a partir de um sonho pessoal e chega ao fim 
da sua vida com dificuldade de partilhar os seus valores com a segunda 
geração. O tecido dos sonhos da segunda geração precisa ser produto de 
trabalho de todas as pessoas envolvidas. Para isso, é preciso que quem 
assuma o comando da família encarne os traços e os valores que a segunda 
geração descobre da primeira. LODI (1998) 

 

 

4.1 A HISTÓRIA DA EMPRESA 

 

 

A empresa do estudo de caso foi fundada em 1992 e em 2003 começou a operar com 

seu código de atividade econômica existente, através do seu atual presidente, à época com 53 

anos, num espaço de 12m² em um quintal de uma casa no bairro de Vigário Geral, na cidade do 

Rio de Janeiro. Inicialmente tinha como objetivo produzir um único produto, as botas 

ortopédicas, e seu mercado era restrito apenas à cidade da sede. Ao entrar no mercado a empresa 

possuía no total 2 colaboradores em seu quadro de funcionários. 

Segundo Casillas, Vázquez e Díaz (2007), a empresa pode ser considerada familiar.As 

definições deste tipo de empresa são a existência de três pilares: o controle da empresa; o poder 

que a família exerce sobre a empresa; e a inclusão dos membros da família na gestão, com a 

intenção de transferir a propriedade a outras gerações.  

Com o crescimento ocorrido nos 5 anos seguintes ao início de sua operação a empresa 

se estabeleceu no mercado. Seu espaço físico aumentou para 600m² com sede em Parada de 

Lucas – Rio de Janeiro/RJ. Sua carteira de clientes cresceu atingindo a marca de mais de 200 

clientes ativos possuindo em seu portfólio 23 produtos em linha de produção constante. Diante 
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deste crescimento a empresa recorreu à ANVISA para se certificar e seguir suas boas práticas 

de fabricação. 

 

 

4.2 A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

Embora líder no mercado do estado do Rio de Janeiro, a empresa segue com uma 

estrutura organizacional enxuta, com o número de 30 colaboradores conforme mostrado na 

Figura 7 a seguir. 

 

 

Figura 7 – Organograma da empresa 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

4.3 A EVOLUÇÃO DA GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL DA EMPRESA 

ESTUDO DE CASO 

 

 

Devido a área de atuação da empresa ser médico-hospitalar a empresa é obrigada a 

possuir um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) com o propósito de atender aos requisitos 

Presidência

1 pessoa

Operações

21 pessoas

Comercial

5 pessoas

Financeiro

1 pessoa

Qualidade

3 pessoas
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da ANVISA no que se refere à RDC 16/2013. Diante disso, o SGQ foi desenvolvido no final 

de 2008, certificado em 2012 e atualizado no final de 2013. Desde então ele vem sendo mantido 

e evoluído, passando por auditorias internas promovidas pelo setor da qualidade e por inspeções 

realizadas pelos analistas da ANVISA. 

A empresa mantém padrões nas suas atividades principais e de apoios. O Procedimento 

Operacional Padrão – POP de cada área é apresentado através de treinamento, atualizado e 

seguido pelos funcionários. Atualmente o SGQ possui 31 POPs e 20 RMPs subdivididos em 

fluxogramas, anexos e fichas. 

 

 

4.4 CERTIFICAÇÃO RDC 16/2013 NA EMPRESA ESTUDO DE CASO 

 

 

A primeira tentativa de implantação do SGQ ocorreu em 2008, ainda sob as regras da 

RDC 59/2000. Anteriormente ao ano de 2008 não existiam processos bem definidos e, com 

isso, houve grande choque entre os gestores e resistência dos operadores durante a implantação 

dos processos formais em aderência à RDC 59/2000.  

A empresa obteve certificação através da ANVISA em 2012 e teve a certificação 

renovada sob à RDC 16/2013. 

Para a aplicação da RDC foi necessário o detalhamento e identificação de requisitos que 

se aplicavam devido à extensão da mesma e o pequeno porte da empresa estudo de caso. Os 

requisitos considerados necessários foram debatidos com os colaboradores dos respectivos 

setores e os primeiros processos foram finalmente escritos e, em seguida, implantados. A 

empresa adotou também um sistema ERP – Enterprise Resource Planning informatizado que 

auxiliou que a mesma pudesse seguir às melhores práticas de indústria. 

 

 

4.5 PROCESSOS PRINCIPAIS E DE APOIO 

 

 

Um processo compõe-se de atividades inter-relacionadas que, executadas 
numa sequência determinada, conduzem a um resultado esperado, 
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transformando insumos (entradas) em bens ou serviços (saídas). Estes bens 
ou serviços devem assegurar o atendimento das necessidades e expectativas 
dos clientes e outras partes interessadas. É comum também conceituar 
processo como um conjunto de meios que, operados de forma organizada, 
atingem determinados fins, ou efeitos planejados. FNQ (2015) 

 

Processos podem ser segregados em processos principais do negócio, os que agregam 

valor diretamente aos clientes da empresa. Também são conhecidos como processos fim, 

finalísticos ou primários. Relaciona-se à geração de produtos, bens e serviços, com foco às 

necessidades dos clientes e demais partes interessadas.  

Processos de apoio: são os processos em que processos principais do negócio se 

sustentam e a si mesmos, através de insumos adquiridos, equipamentos, tecnologia, recursos 

humanos e informações. 

Os processos existentes na empresa estudo de caso são divididos em áreas gerais e 

subáreas da produção 

 

1 Produção 

1.1 Almoxarifado 

1.2 Corte 

1.3 Serralheria 

1.4 Costura 

1.5 Montagem 

1.6 Arremate 

1.7 Embalagem 

1.8 Estoque 

1.9 Expedição 

2 Vendas 

3 Compras 

4 Administrativo/Contábil 

5 Gestão da Qualidade  

6 Tecnologia da Informação 

 

Os processos relativos aos setores de Vendas, Compras, Administrativo/Contábil, 

Gestão da Qualidade e Tecnologia da Informação são processos de apoio à produção. Já os 

processos relativos à produção e suas subáreas são considerados os processos principais na 

análise de resultados. 
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CAPÍTULO 5  

5. RESULTADOS DO ESTUDO E DISCUSSÕES 

 

 

Neste capítulo são tratados os dados obtidos pela pesquisa que analisa a implantação de 

processos bem definidos e seu impacto no resultado da produtividade. Através do questionário 

aplicado é possível verificar se há desconhecimento das regras e dos procedimentos e se este 

influencia na produtividade da empresa. A análise da produtividade tem o propósito de apurar 

se melhores resultados foram gerados pós-implantação da RDC 16/2013. 

Para que os resultados sejam válidos, a pesquisa inicia-se investigando, através de 

questionários, se a implantação ocorreu corretamente nos setores da qualidade e operacional na 

fábrica estudo de caso. 

 

5.1 RESULTADO DA PESQUISA DE VERIFICAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA RDC 

16/2013 

 

 

Segundo Marconi, Lakatos (2011), o pesquisador ao desenvolver um questionário deve 

dividi-lo em temas, e de acordo com os objetivos da pesquisa devem extrair deles duas ou três 

perguntas. O questionário aplicado na empresa estudo de caso foi dividido pelos capítulos da 

RDC 16/2013 (apêndice B). 

Sendo assim foram elaboradas, em média, 3 questões para cada um, totalizando 23 

perguntas fechadas, do tipo múltipla escolha, com afirmações para avaliação, que consistem na 

emissão de um julgamento por meio de uma escala, onde a Escala de Likert apresenta-se como 

a escolhida para a pesquisa em questão (MARCONI, LAKATOS, 2011). 

Ferreira, et al (2010) afirmam que no estudo dos modelos de gestão tornam-se essenciais 

o conhecimento das diferentes perspectivas de construções e os impactos que estas trazem às 

organizações, indivíduos e sociedade. Com isso, foi elaborada a pesquisa junto aos 

colaboradores da empresa estudo de caso, com o propósito de apurar o entendimento e a 

aplicação prática da RDC 16/2013 dentro da empresa. 
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5.1.1 Perfil dos entrevistados 

 

 

Qualquer funcionário, seja ele topo ou base da pirâmide hierárquica da empresa, pode 

contribuir para a evolução da gestão empresarial. Desta forma, é importante ressaltar o 

conhecimento e compromisso de todos para com os processos a serem seguido (DRUCKER, 

1972). 

Segundo Senge (1990), a visão compartilhada significa a missão de uma empresa 

genuína onde os seus colaboradores expressam um compromisso com ela e não apenas a 

aceitação de seguir regras compulsórias. 

A Tabela 2, Tabela 3 e Tabela 4 na sequência mapeiam o perfil dos entrevistados de 

acordo com: o nível de escolaridade, a faixa etária e o gênero dos colaboradores. 

 

Tabela 2 – Perfil dos entrevistados por nível de escolaridade máximo completo 

 Grupo A – Operacional Grupo B – Qualidade 

Ensino Fundamental 4 0 

Ensino Médio 17 0 

Ensino Superior 0 3 

Fonte: Elaboração própria através de apuração na empresa estudo de caso. 

 

 Quanto ao grau de escolaridade completo, observa-se o Grupo A – Operacional com 

grande predominância no Ensino Médio enquanto a totalidade do Grupo B – Qualidade 

encontra-se com o Ensino Superior completo. 

 

Tabela 3 - Perfil dos entrevistados por faixa etária 

 Grupo A - Operacional Grupo B – Qualidade 

Menor de 20 anos 0 0 

Entre 21 e 40 anos  19 2 

Acima de 41 anos 2 1 

Fonte: Elaboração própria através de apuração na empresa estudo de caso. 
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Analisando as informações demonstradas na Tabela 3, percebe-se que a empresa estudo 

de caso possui uma força de trabalho, tanto no Grupo A – Operacional quanto no Grupo B – 

Qualidade fortemente jovem, com 87,5 % das pessoas com idade variando entre 21 a 40 anos. 

 

Tabela 4 – Perfil dos entrevistados por gênero 

 Grupo A – Operacional Grupo B – Qualidade 

Masculino 12 2 

Feminino 9 1 

Fonte: Elaboração própria através de apuração na empresa estudo de caso. 

 

 Com relação ao gênero (Tabela 4), a força de trabalho masculina é maioria para ambos 

os grupos. No Grupo A – Operacional ela representa 57% enquanto no Grupo B – Qualidade 

ela representa 67%. 

 

 

5.1.2 Apresentação dos resultados 

 

 

Os requisitos da RDC 16/2013 são aplicáveis para fabricantes e importadores de 

produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso in vitro que sejam comercializados no 

Brasil. Preencher estes requisitos significa custos para a empresa estudo de caso, visto que a 

certificação de produtos consome recursos financeiros e humanos. O governo, através de 

agentes específicos, é o responsável por estabelecer os regulamentos técnicos com o objetivo 

de garantir a saúde e a segurança de quem necessita utilizar produtos médicos. Produtos ou 

empresas em não conformidade com tais regulamentos tem sua comercialização ou operação 

proibida. Cabe ressaltar a exigência da certificação como condição primordial para acesso ao 

mercado local em todas as sociedades modernas. 

Segundo Gadelha et al(2003), o Estado é responsável por desempenhar papel primordial 

na compatibilização das políticas de saúde, estabelecendo a regulação entre os agentes 

econômicos e das políticas usuais com o bem-estar. Simultaneamente, é responsável por induzir 

ao setor empresarial a adoção de estratégias inovadoras, tendo como base a lucratividade 

esperada dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Segundo Albuquerque e 
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Cassiolato (2000) isso ocorre devido à confluência de indicadores favoráveis à saúde e aos 

indicadores agregados de inovação.  

Os resultados serão destacados seguindo os capítulos da RDC 16/2013: 

o Requisitos gerais do sistema de qualidade; 

o Controle de projeto e RMPs; 

o Controle de processo e produção; 

o Manuseio, armazenamento, distribuição e rastreabilidade; 

o Ações preventivas e corretivas; 

o Instalação e assistência técnica; 

o Técnicas de estatísticas. 

 

 

5.1.2.1 Requisitos gerais do sistema de qualidade 

 

 

Entre os deveres do fabricante nas Disposições Gerais da RDC está o estabelecimento 

de um sistema da qualidade com o propósito de assegurar que os requisitos da RDC sejam 

atingidos e que os produtos fabricados sejam seguros, eficazes e adequados ao uso destinado 

(BRASIL, 2013). 

Segundo Maranhão e Macieira (2008), as empresas precisam da realização de um estudo 

detalhado de seus processos, possibilitando maior conhecimento, avaliação e controle ao 

mesmo tempo em que melhora continuamente suas atividades. 

Para este item, observa-se a necessidade de uma política da qualidade, com seus 

objetivos e requisitos, homogeneamente, difundidos e revisados na empresa. Destaca-se ainda 

a importância do conhecimento dos colaboradores acerca da existência de um manual da 

qualidade. A Tabela 5 a seguir apresenta as perguntas e as respostas dos requisitos gerais do 

sistema da qualidade. 
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Tabela 5 – Respostas dos requisitos gerais do sistema da qualidade  

REQUISITOS GERAIS DO SISTEMA DE QUALIDADE 

Questionário Grupo A – Operacional 

a) Concordo fortemente; b) Concordo; c) Neutro; d) Não concordo; e) Não concordo fortemente. 

  a) b) c) d) e) 

A1.1 

A empresa possui e disponibiliza um manual com 

normas e procedimentos a serem seguidos. 
16  5   

A1.2 O manual é atualizado e repassado periodicamente. 13 3 5   

A1.3 
As palavras e frases utilizadas no manual são 

simples e fáceis de entender. 
6 8 7   

Questionário Grupo B – Qualidade 

B1.1 
Existe um Manual da Qualidade. 3     

B1.2 
O MQ está sempre sendo atualizado e 

aperfeiçoado.  
 3    

B1.3 O MQ possui entendimento claro. 2 1    

Fonte: Elaboração própria. 

 

O Gráfico 1 a seguir mostra os resultados apurados quanto aos requisitos gerais do 

sistema da qualidade para o Grupo A - Operacional. 

No questionário aplicado, a resposta: a) concordo fortemente, que indica o maior grau 

de correta aplicação da RDC16/2013 na empresa, foi assinalada 35 vezes nas 3 questões (A1.1, 

A1.2 e A1.3 da Tabela 5) em que o Grupo A – Operacional foi submetido, representando 56% 

do total da amostra. As opções: d) não concordo e e) não concordo fortemente, responsáveis 

por sinalizar a não implantação da RDC16/2013 não foram citadas em nenhum momento. 
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Questionário Grupo A – Operacional 

 

 

 

Gráfico 1: Resultado dos requisitos gerais do sistema da qualidade – Grupo A 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O Gráfico 2 mostra os resultados apurados quanto aos requisitos gerais do sistema da 

qualidade para o Grupo B - Qualidade. 

Cenário semelhante ao Grupo A ocorreu com o Grupo B onde a resposta: a) concordo 

fortemente, que também indica o maior grau de correta aplicação da RDC16/2013 na empresa, 

foi assinalada 5 vezes nas 3 questões (B1.1, B1.2 e B1.3 da Tabela 5) em que o Grupo B – 

Qualidade foi submetido, representando também os mesmos 56% do total da amostra. As 

opções: d) não concordo e e) não concordo fortemente, responsáveis por sinalizar a não 

implantação da RDC16/2013 também não foram citadas em nenhum momento. 
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Questionário Grupo B – Qualidade 

 

 

 

Gráfico 2: Resultado dos requisitos gerais do sistema da qualidade – Grupo B 

Fonte: Elaboração própria. 

 

5.1.2.2 Documentos e registros de qualidade 

 

Este item se refere à emissão, aprovação e controle dos documentos pertinentes ao SGQ. 

É responsabilidade do fabricante estabelecer e manter procedimentos de controles de 

documentos. Também é sua responsabilidade a manutenção de dados históricos (lotes, séries...) 

para assegurar a correta confecção e identificação dos produtos fabricados (BRASIL, 2013). 

Segundo Valls (1995), conceitualmente a documentação de processos baseia-se na 

descrição, seja em papel ou digitalmente, da forma em que atividades se desenvolvem, seus 

inter-relacionamentos e as responsabilidades e atribuições de cada funcionário da empresa. 

Como resultado os processos do trabalho são bem definidos e a empresa fica com domínio de 

todas as atividades que comprometem a qualidade final do produto ou serviço. A Tabela 6 a 

seguir apresenta as perguntas e as respostas dos requisitos gerais do sistema da qualidade. 
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Tabela 6 - Respostas dos documentos e registros da qualidade 

DOCUMENTOS E REGISTROS DA QUALIDADE 

Questionário Grupo A – Operacional 

a) Concordo fortemente; b) Concordo; c) Neutro; d) Não concordo; e) Não concordo fortemente. 

 
 

  a) b) c) d) e) 

A2.1 
Existe inspeções periódicas nos produtos. 20  1   

A2.2 Todo produto fabricado deve conter lote. 16  5   

A2.3 
Os produtos fabricados devem seguir os seus 

manuais de procedimentos. 
21     

Questionário Grupo B – Qualidade 

B2.1 

É obrigatória a existência de registro dos resultados 

de inspeções e testes. 
3     

B2.2 Todos os produtos podem ser rastreáveis. 3     

B2.3 Todo produto deve possuir RMP correspondente. 3     

Fonte: Elaboração própria. 

 

Registros de inspeções e testes também devem ser produzidos e mantidos atuais. O 

Gráfico 3 mostra os resultados quanto aos documentos e registros de qualidade para o Grupo A 

- Operacional. 

No questionário aplicado, a resposta: a) concordo fortemente, que indica o maior grau 

da existência de registro e controle quanto aos documentos da qualidade, foi assinalada 57 vezes 

nas 3 questões (B1.1, B1.2 e B1.3 da Tabela 6) em que o Grupo A – Operacional foi submetido, 

representando 90% do total da amostra. As opções: d) não concordo e e) não concordo 

fortemente, responsáveis por sinalizar a não implantação da RDC16/2013 não foram citadas em 

nenhum momento. Os 10% restantes permaneceram-se na posição de c) neutro. 
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Questionário Grupo A – Operacional 

 

Gráfico 3 - Resultado dos documentos e registros de qualidade – Grupo A 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O Gráfico 4 mostra os resultados quanto aos documentos e registros de qualidade para 

o Grupo B - Qualidade. 

Para o Grupo B pode-se dizer que a mesma tendência foi mantida. A resposta: a) 

concordo fortemente, responsável por sinalizar o maior grau da existência de registro e controle 

quanto aos documentos da qualidade, foi assinalada 9 vezes em 3 questões (B2.1, B2.2 e B2.3 

da Tabela 6) em que o Grupo B – Qualidade foi submetido, representando o total de 100% da 

6% do total da amostra. As opções: d) não concordo e e) não concordo fortemente, responsáveis 

por sinalizar a não implantação da RDC16/2013 também não foram citadas em nenhum 

momento. 
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Questionário Grupo B – Qualidade 

 

Gráfico 4 - Resultado dos documentos e registros de qualidade – Grupo B 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

5.1.2.3 Controle de projeto e RMPs 

 

 

Também se trata de responsabilidade do fabricante o estabelecimento e a manutenção 

de procedimentos de controle do projeto do produto com o objetivo de garantir que os requisitos 

especificados para o projeto sejam obedecidos. Os planos elaborados devem ser constantemente 

atualizados, avaliados e aprovados conforme o desenvolvimento do projeto evolua. 

É obrigação do fabricante a manutenção dos registros mestres dos produtos (RMP's). O 

RMP deve existir para cada tipo de produto e deverá conter as informações relativas à: 

especificações do produto, do processo de produção, procedimentos de embalagem e 

rotulagem, procedimentos de inspeções e testes além dos métodos de instalação, manutenção e 

assistência técnica (BRASIL, 2013). 

Caberá a cada fabricante no planejamento e no desenvolvimento do projeto estabelecer 

e manter planos que descrevam ou façam referências às atividades do projeto e às pessoas 

responsáveis pela execução de cada atividade. Os planos deverão também mencionar qualquer 

interação entre os diversos grupos organizacionais e técnicos que possam ter alguma interface 
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com ele. Os planos ainda deverão ser avaliados, atualizados e aprovados à medida que o 

desenvolvimento do projeto progrida (BRASIL, 2013).  

A Tabela 7 a seguir apresenta as perguntas e as respostas dos requisitos gerais do sistema 

da qualidade. 

 

Tabela 7 – Respostas do controle de projeto e RMPs 

CONTROLE DE PROJETO E RMPS 

Questionário Grupo A – Operacional 

a) Concordo fortemente; b) Concordo; c) Neutro; d) Não concordo; e) Não concordo fortemente. 

  a) b) c) d) e) 

A3.1 

Todos os produtos tem manual de instruções 

(RMP), exceto os produzidos pela injetora de 

plástico. 

 6 7 4 4 

A3.2 As botas ortopédicas são isentas de rotulagem. 13 3 5   

A3.3 
Os procedimentos rotineiros não necessitam de 

reavaliação. 
6 8 7   

Questionário Grupo B – Qualidade 

  a) b) c) d) e) 

B3.1 
RMP é necessário para todos os produtos. 3     

B3.2 
Todos os produtos devem ser rotulados antes de 

expedidos. 
3     

B3.3 

Todos os procedimentos são reavaliados 

periodicamente ou eventualmente, em casos 

específicos 

2 1    

Fonte: Elaboração própria 

 

 

O Gráfico 5 mostra o resultado da análise do item controle de projetos e RMPs através 

do setor operacional da empresa estudo de caso. 

Para o questionário aplicado para este item, a resposta: a) não concordo fortemente 

indica o maior grau de controle de projetos e conhecimento sobre os RMPs existentes. Esta 

resposta foi assinalada apenas 4 vezes somando as 3 questões (A3.1, A3.2 e A3.3 da Tabela 7) 

em que o Grupo A – Operacional foi submetido, representando 6% do total da amostra. As 
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opções: e) concordo fortemente, d) concordo e c) neutro foram as que prevaleceram, com 30%, 

27% e 30% respectivamente sinalizando a não conformidade deste item com os padrões 

exigidos pela RDC. 

 

Questionário Grupo A – Operacional 

 

Gráfico 5 – Resultado de controle de projetos e RMPs – Grupo A 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O Gráfico 6 mostra o resultado da análise do item controle de projeto e RMPs através 

do setor da qualidade da empresa estudo de caso. 

Para o questionário aplicado para o Grupo B – Qualidade, a resposta: a) concordo 

fortemente para este item, refletia o melhor entendimento e adaptação do respectivo grupo da 

empresa estudo de caso às normas da RDC16/2013. Concordo fortemente com 89% e b) 

concordo com 11% foram as respostas citadas por este grupo para as 3 questões presentes (B3.1, 

B3.2 e B3.3 da Tabela 7). 
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Questionário Grupo B – Qualidade 

 

Gráfico 6 – Resultado de controle de projetos e RMPs – Grupo B 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

5.1.2.4 Controle de processo e produção 

 

 

Cada fabricante é obrigado a realizar o projeto, a condução e o monitoramento e controle 

dos processos de produção garantindo assim a conformidade com as suas especificações. 

Quanto aos possíveis desvios nas especificações do produto, como resultado do processo de 

fabricação, o fabricante é responsável por manter procedimentos de controle de processo. Os 

controles de processo deverão conter: instruções documentadas, procedimentos operacionais 

padrão e métodos que definam e controlem a forma de produção, instalação e manutenção 

(BRASIL, 2013). 

Rodrigues (2010) especifica que desde o início do século atual a qualidade está focando 

cada vez mais na integração e otimização da cadeia de suprimento, na melhor adequação das 

metodologias e técnicas nos processos da qualidade assim como na sistematização e integração 

dos conceitos sociais e ambientais aos processos produtivos. Destaca-se ainda a utilização do 

conhecimento multidisciplinar para integração das organizações.  
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A Tabela 8 a seguir apresenta as perguntas e as respostas sobre o controle de processo 

e produção do sistema da qualidade. 

 

Tabela 8 – Respostas do controle de processo e produção 

CONTROLE DE PROCESSO E PRODUÇÃO 

Questionário Grupo A – Operacional 

a) Concordo fortemente; b) Concordo; c) Neutro; d) Não concordo; e) Não concordo fortemente. 

 

  a) b) c) d) e) 

A4.1 
A empresa disponibiliza EPI para sua atividade. 14  7   

A4.2 Exames médicos são realizados periodicamente. 20  1   

A4.3 As máquinas sofrem calibração periodicamente. 11  10   

 Questionário Grupo B – Qualidade 

  a) b) c) d) e) 

B4.1 
EPIs são distribuídos por setor. 3     

B4.2 A empresa possui PCMSO. 3     

B4.3 Há POP para calibração de máquinas. 3     

Fonte: Elaboração própria. 

 

O Gráfico 7 mostra o resultado apurado quanto a correta implantação no que se refere à 

controle de processo e produção para os Grupos A - Operacional. 

No questionário aplicado, a resposta: a) concordo fortemente, que indica o maior grau 

de correta aplicação da RDC16/2013 na empresa, foi assinalada 45 vezes nas 3 questões (A4.1, 

A4.2 e A4.3 da Tabela 8) em que o Grupo A – Operacional foi submetido, representando 71% 

do total da amostra. As opções: d) não concordo e e) não concordo fortemente, responsáveis 

por sinalizar a não implantação da RDC16/2013 não foram citadas em nenhum momento. A 

opção c) neutro foi citada 18 vezes, totalizando os 29% restantes da amostra. 
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Questionário Grupo A – Operacional 

 

Gráfico 7 - Resultado do controle de processo e produção – Grupo A 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Erro! Fonte de referência não encontrada.O Gráfico 8 mostra o resultado apurado 

uanto a correta implantação no que se refere à controle de processo e produção para os Grupos 

B - Qualidade. 

Para o questionário aplicado para o Grupo B – Qualidade, a resposta: a) concordo 

fortemente expressou o correto entendimento e adaptação deste grupo da empresa estudo de 

caso quanto à RDC16/2013. Concordo fortemente foi a resposta única para as 3 questões 

presentes (B4.1, B4.2 e B4.3 da Tabela 8). 
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Questionário Grupo B – Qualidade 

 

Gráfico 8 - Resultado do controle de processo e produção – Grupo B 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

5.1.2.5 Manuseio, armazenamento, distribuição e rastreabilidade 

 

 

O fabricante é responsável pela existência de procedimentos que garantem que quando 

há alteração que implica no uso inadequado de um componente, material de fabricação, produto 

intermediário ou produto acabado, estes não podem ser utilizados ou distribuídos. Cabe também 

a garantia do giro do produto no estoque através da expedição do produto cujo lote seja o mais 

antigo (primeiro a entrar, primeiro a sair) além do registro da distribuição, através da 

identificação através de lotes dos produtos expedidos e seus destinatários (BRASIL, 2013). 

Segundo Banzato et al (2003) a gestão de estoque é considerada item fundamental para 

a manutenção da organização de um armazém assim como na otimização da produtividade 

operacional. Através de um processo de logística bem definido é que se pode beneficiar da 

ocupação do espaço e dos recursos operacionais, sejam eles humanos ou materiais e se 

beneficiar diretamente no processo de separação de pedidos. 
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Deve-se ainda ressaltar a competência de todos para o controle dos processos que 

interagem diretamente com os produtos, seja durante a produção, manuseio, armazenamento e 

expedição. 

A Tabela 9 a seguir apresenta as perguntas e as respostas referentes ao manuseio, 

armazenamento, distribuição e rastreabilidade presentes no sistema da qualidade. 

 

Tabela 9 – Resultados quanto ao manuseio, armazenamento, distribuição e 

rastreabilidade 

MANUSEIO, ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E RASTREABILIDADE 

Questionário Grupo A – Operacional 

a) Concordo fortemente; b) Concordo; c) Neutro; d) Não concordo; e) Não concordo fortemente. 

 

  a) b) c) d) e) 

A5.1 
Produtos com defeito devem ser registrados.  21     

A5.2 
O estoquista deve liberar para expedição o lote de 

menor número primeiro. 
8 2 11   

A5.3 
O cliente que vai receber a mercadoria é 

identificado no romaneio de serviço. 
4  17   

A5.4 
O número do lote deve ser escrito no romaneio de 

serviço. 
6  15   

 Questionário Grupo B – Qualidade 

  a) b) c) d) e) 

B5.1 

Não conformidades nas matérias-primas são 

encaminhados para quarentena. 
2  1   

B5.2 
A liberação de produtos no estoque segue o padrão: 

último a entrar, primeiro a sair. 
2    1 

B5.3 
O cliente é ocultado ao expedidor para garantir a 

segurança e evitar desvios. 
2    1 

B5.4 

O romaneio de serviço tem como objetivo informar 

ao estoquista e ao expedidor a quantidade de 

produção para cada lote específico 

2    1 

Fonte: Elaboração própria. 
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O Gráfico 9 mostra como se apurou o entendimento do Grupo A – Operacional com 

relação ao manuseio, armazenamento, distribuição e rastreabilidade. 

No questionário aplicado, a resposta: c) neutro foi a mais assinalada, com 43 ocorrências 

que representam 51% do total da amostra. Já a opção: a) concordo fortemente, que indica o 

maior grau de correta aplicação da RDC16/2013 na empresa, ficou em segundo lugar, sendo 

assinalada 39 vezes nas 4 questões (A5.1, A5.2, A5.3 e A5.4 da Tabela 9) em que o Grupo A – 

Operacional foi submetido, representando 47% do total da amostra. Os 2% resultantes ficaram 

com a opção: b) concordo. 

 

Questionário Grupo A – Operacional 

 

Gráfico 9 - Resultado das afirmações quanto ao manuseio, armazenamento, distribuição 

e rastreabilidade – Grupo A 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

O Gráfico 10 mostra como se apurou o entendimento do Grupo B - Qualidade com 

relação ao manuseio, armazenamento, distribuição e rastreabilidade. 

Para o questionário aplicado para o Grupo B – Qualidade, a resposta: a) não concordo 

fortemente expressou o correto entendimento. Assinalada 3 vezes sob o total de 4 questões, 

representou apenas 25% da amostra total, demonstrando resultado abaixo do desejado para uma 

implantação 100% correta. A alternativa de maior ocorrência citadas nas respostas do 
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questionário foi a opção a) concordo fortemente, com 67% das respostas. A alternativa c) neutro 

ficou com os 8% restantes.  

 

Questionário Grupo B – Qualidade 

 

Gráfico 10 - Resultado das afirmações quanto ao manuseio, armazenamento, distribuição 

e rastreabilidade – Grupo B 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

5.1.2.6 Ações preventivas e corretivas 

 

 

Cabe ao fabricante a elaboração e manutenção de procedimentos na análise de 

processos, operações de trabalho, auditoria, documentação e registros, reclamações e devolução 

de produtos. A investigação das causas e determinação dos erros até o recolhimento do produto 

também são de responsabilidade do fabricante (BRASIL, 2013). 

Os materiais em não conformidade adquiridos devem ser segregados e não podem ser 

utilizados até o momento em que a respectiva ação corretiva documentada seja estabelecida. 

Ainda devem ser analisadas as causas das não conformidades e as respectivas ações para que 

essas não tornem a acontecer devem ser aplicadas. Deve-se ressaltar ainda que todas essas ações 

devem ser documentadas (BARBOZA, 2012). 
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A Tabela 10 a seguir apresenta as perguntas e as respostas sobre as ações preventivas e 

corretivas presentes no sistema da qualidade. 

 

Tabela 10 – Resultado do questionário sobre ações preventivas e corretivas 

AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS 

Questionário Grupo A – Operacional 

a) Concordo fortemente; b) Concordo; c) Neutro; d) Não concordo; e) Não concordo fortemente. 

  a) b) c) d) e) 

A6.1 

A empresa documenta as reclamações dos 

consumidores. 
9 6 6   

A6.2 Há visita da diretoria aos setores. 21     

A6.3 
Os erros de produção identificados são 

documentados para serem melhorados depois. 
8 10 3   

 Questionário Grupo B – Qualidade 

  a) b) c) d) e) 

B6.1 

A empresa registra as reclamações dos 

consumidores. 
3     

B6.2 Há auditoria interna e externa periodicamente. 3     

B6.3 Os erros identificados são documentados.   3   

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

O Gráfico 11 informa os resultados das ações preventivas e corretivas para o Grupo A 

– Operacional. 

No questionário aplicado, a resposta: a) concordo fortemente, responsável por embasar 

a correta implantação da RDC na empresa estudo de caso ocorreu 38 vezes representando 60% 

do total da amostra para as 3 questões (A6.1, A6.2 e A6.3 da Tabela 10). A opção b) concordo 

e a opção c) neutro também apareceram com 26% e 14% respectivamente. 
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Questionário Grupo A – Operacional 

 

Gráfico 11 – Resultado das ações preventivas e corretiva – Grupo A 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O Gráfico 12 informa os resultados das ações preventivas e corretivas para o Grupo B 

– Qualidade. 

No questionário aplicado para o Grupo B – Qualidade, o resultado foi semelhante e a 

resposta: a) concordo fortemente, responsável por expressar o correto entendimento e adaptação 

deste grupo da empresa estudo de caso à RDC16/2013 foi marcada em 6 ocorrências para as 3 

questões presentes (B6.1, B6.2 e B6.3 da Tabela 10) representando 67% enquanto a opção c) 

neutro ficou com os demais 33%. 
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Questionário Grupo B – Qualidade 

 

Gráfico 12 – Resultado das ações preventivas e corretivas – Grupo B 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

5.1.2.7 Instalação e assistência técnica 

 

 

Cabe ao fabricante o estabelecimento de instruções e procedimentos que garantam a 

correta instalação dos produtos. Quando o executor da instalação for o próprio fabricante ou o 

consumidor final, estes deverão se assegurar de que o produto funciona conforme sua proposta. 

Na empresa estudo de caso, o fabricante assegura que as instruções de instalação e seus 

procedimentos necessários são descritos através de manual de utilização, sempre distribuídos 

juntamente ao produto (BRASIL, 2013). 

A Tabela 11 a seguir apresenta as perguntas e as respostas referentes à instalação e 

assistência técnica presentes no sistema da qualidade. 
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Tabela 11 – Respostas obtidas através do questionário sobre instalação e assistência 

técnica 

INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Questionário Grupo A – Operacional 

a) Concordo fortemente; b) Concordo; c) Neutro; d) Não concordo; e) Não concordo fortemente. 

  a) b) c) d) e) 

A7.1 

Cada produto possui um manual de instruções 

específico. 
21     

A7.2 
A empresa fornece suporte técnico por telefone 

para quem tem dúvida. 
21     

 Questionário Grupo B – Qualidade 

  a) b) c) d) e) 

B7.1 

O manual de instruções e produzido de acordo com 

cada produto fabricado. 
3     

B7.2 
A empresa garante assistência técnica por pessoa, 

sob demanda. 
2 1    

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

O Gráfico 13 mostra o resultado quanto à instalação e assistência técnica para as 

respostas do Grupo A. 

Para o questionário aplicado para o Grupo A – Operacional, a resposta: a) concordo 

fortemente expressou o correto entendimento e adaptação deste grupo da empresa estudo de 

caso quanto à RDC16/2013. Concordo fortemente foi a resposta única para as 2 questões 

presentes (A7.1 e A7.2 da Tabela 11) ocorrendo 42 vezes. 
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Questionário Grupo A – Operacional 

 

Gráfico 13 - Resultado das afirmações quanto à instalação e assistência técnica– Grupo A 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O Gráfico 14 mostra o resultado quanto à instalação e assistência técnica para as 

respostas do Grupo B. 

Para o questionário aplicado para o Grupo A – Operacional, a resposta: a) concordo 

fortemente expressou o correto entendimento e adaptação deste grupo da empresa estudo de 

caso quanto à RDC16/2013. Esta alternativa ocorreu 5 vezes para as 2 questões presentes (A7.1 

e A7.2 da Tabela 11) representando 83% da amostra. A opção b) concordo complementa este 

item com 17% da amostra fazendo esta opção. 
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Questionário Grupo B – Qualidade 

 

Gráfico 14 - Resultado das afirmações quanto à instalação e assistência técnica– Grupo B 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

5.1.2.8 Técnicas de estatísticas 

 

 

É responsabilidade do fabricante o estabelecimento e manutenção de procedimentos 

capazes de identificar técnicas válidas de análise de desempenho do sistema da qualidade. Os 

planos de amostragem devem seguir técnicas de estatísticas válidas. Os procedimentos devem 

assegurar que os métodos de amostragem são adequados e revistos periodicamente.  

A Tabela 12 a seguir apresenta as perguntas e as respostas referentes às técnicas de 

estatísticas que compõem o sistema da qualidade. 
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Tabela 12 – Resultados do questionário sobre técnicas de estatísticas 

TÉCNICAS DE ESTATÍSTICAS 

Questionário Grupo A – Operacional 

a) Concordo fortemente; b) Concordo; c) Neutro; d) Não concordo; e) Não concordo fortemente. 

  a) b) c) d) e) 

A8.1 

Amostras de produtos são retiradas para testes de 

conformidade. 
21     

 Questionário Grupo B – Qualidade 

  a) b) c) d) e) 

B8.1 

Utiliza-se análise estatística para retirar amostras e 

inspecioná-las. 
1  2   

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

O Gráfico 15 mostra o resultado quanto ao resultado das técnicas de estatísticas para o 

Grupo A - Operacional. 

Baseado nos resultados da pergunta 8A.1 da Tabela 12 o correto entendimento e 

aplicação com a opção a) concordo fortemente com 21 ocorrências representando 100% da 

amostra. 

 

Questionário Grupo A – Operacional 

 

Gráfico 15 - Resultado das técnicas de estatísticas – Grupo A 

Fonte: Elaboração própria. 
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O Gráfico 16 mostra o resultado quanto ao resultado das técnicas de estatísticas para o 

Grupo B - Qualidade. 

Baseado nos resultados da pergunta 8B.1 da Tabela 12 verifica-se a ausência do correto 

entendimento e aplicação com a opção c) neutro com 2 ocorrências representando 67% da 

amostra. A opção que melhor corresponde à correta implantação da RDC16/2013 a) concordo 

fortemente completa o resultado com 33% de ocorrência. 

 

Questionário Grupo B – Qualidade 

 

Gráfico 16 - Resultado das técnicas de estatísticas – Grupo B 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

5.1.3 Conclusão sobre a implantação 

 

 

Sobre os resultados apurados é possível constatar conforme a Tabela 13 a seguir que: 

 

Ambos os grupos opinaram em conformidade com o que se esperava tratando-se de uma 

implantação de RDC realizada com sucesso para os itens: 
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Requisitos gerais do sistema de qualidade; 

Documentos e registros de qualidade; 

Controle de processo e produção; 

Ações preventivas e corretivas; 

Instalação e assistência técnica. 

 

Houve falta de entendimento total ou parcial para um dos grupos nos itens: 

Grupo A: Controle de projetos e RMPs; 

Grupo B: Manuseio, armazenamento, distribuição e rastreabilidade. 

 

Houve incidência significativa de opiniões neutras nos itens: 

Grupo B: Técnicas estatísticas. 

 

 

Tabela 13 – Síntese do resultado apurado. 

 Grupo A - Operacional Grupo B - Qualidade 

5.1.2.1 Requisitos gerais do sistema 

de qualidade 

Entendimento 

Satisfatório 

Entendimento 

Satisfatório 

5.1.2.2 Documentos e registros de 

qualidade 

Entendimento 

Satisfatório 

Entendimento 

Satisfatório 

5.1.2.3 Controle de projetos e RMPs Entendimento 

Insatisfatório 

Entendimento 

Satisfatório 

5.1.2.4 Controle de processo e 

produção 

Entendimento 

Satisfatório 

Entendimento 

Satisfatório 

5.1.2.5 Manuseio, armazenamento, 

distribuição e rastreabilidade 

Entendimento 

Satisfatório 

Entendimento 

Insatisfatório 

5.1.2.6 Ações preventivas e 

corretivas 

Entendimento 

Satisfatório 

Entendimento 

Satisfatório 

5.1.2.7 Instalação e assistência 

técnica 

Entendimento 

Satisfatório 

Entendimento 

Satisfatório 

5.1.2.8  Técnicas estatísticas Entendimento 

Satisfatório 

Neutro 

Fonte: Elaboração própria. 
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A Tabela 14 a seguir apresenta um resumo sobre o resultado da implantação. 

 

 

Tabela 14 – Resultado sobre sucesso implantação 

 Considerando itens por Grupo Resultado percentual 

Percepção Satisfatória 13 81% 

Neutralidade 1 6% 

Percepção Insatisfatória 2 13% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com 81% de percepção considerada satisfatória e 13% de percepção insatisfatória das 

questões relativas à implantação da RDC, pode-se considerar que a empresa obteve sucesso 

prático na implantação da RDC 16/2013. 

 

 

5.2 RESULTADO DA PESQUISA REALIZADA NA EMPRESA ESTUDO DE CASO.   

 

  

O acesso à uma base quase ilimitada de dados é característica dos dias atuais das 

organizações. Informações relativas às vendas, tendências econômicas, dados da concorrência, 

informações sobre o perfil dos clientes, produtividade, financeiro e etc. Apesar de todas essas 

informações disponíveis muitas empresas se sentem perdidas. Embora possuam grande 

quantidade de dados, a correta análise para a melhor tomada de decisão nem sempre ocorre. As 

empresas parecem assim gerar dados em uma velocidade muito mais rápida que a capacidade 

dos gestores em analisá-los. Estes dados, sem análises, tornam-se inúteis. De acordo com 

Fernandes (2004), a informação para poder ser bem utilizada pela empresa, precisa ser traduzida 

para uma linguagem de uso comum e adequada para a análise e tomada de decisão.  

Com o objetivo de comparar os resultados de produção por recurso humano da empresa 

antes e depois da implantação da RDC 16/2013 os documentos estatísticos da cadeia de 
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produção e recursos humanos da empresa estudo de caso foram levantados para os períodos 

abaixo citados. 

 

 

5.2.1 Produtos selecionados 

 

 

Os produtos são divididos em famílias, tipos e tamanhos seguindo a estrutura 

exemplificada pelo Quadro 5 que se segue. Esta estrutura permite melhor visualização e 

agrupamento nas planilhas de resultados. Nesta pesquisa todos os produtos da empresa serão 

utilizados como dados de entrada. 

 

Quadro 5 – Estrutura e nomenclatura do produto 

 Exemplo: 

Família: Tipoia 

Tipo: Tipoia Descartável 

Tamanho: Tipoia Descartável Tamanho P 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

5.2.2 Períodos de análise 

 

 

Uma prática comum na análise de relatórios financeiros é a comparação de trimestres 

ou semestres de um ano com o mesmo trimestre ou semestre de outro ano. O motivo dessa 

prática é minimizar as variações particulares que ocorrem em alguns meses. São exemplos: 

menor quantidade de dias úteis em fevereiro (impacta na menor produtividade) ou as férias 

coletivas comuns nos fins de anos.  

Diante disso, fazem parte dos períodos de análise os dados coletados referentes ao 

segundo semestre de 2011 e segundo semestre de 2015.  
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5.2.3 Produção no período selecionado 

 

 

A Tabela 15 e Tabela 16 abaixo mostram os resultados absolutos da apuração do período 

de análise.  

 É possível notar que, segundo a Tabela 23, foram produzidos no segundo semestre de 

2011 o total de 41.165 produtos. 

Sobre a Tabela 24 pode-se verificar que o somatório de produtos fabricados no segundo 

semestre de 2015 foi de 43.421 unidades, número 5,48% superior ao mesmo período de 2011. 

 

Tabela 15 – Produção apurada para o segundo semestre de 2011 

 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 

Axilo Palmar 83 69 52 56 58 73 

Bota 1702 1648 2237 2130 1469 1254 

Bota TOP       

Cinta Abdominal 234 331 257 322 305 300 

Colar Cervical 622 614 630 590 657 736 

Colete Putti 53 26 41 22 33 30 

Diversos 58 103 93 102 96 58 

Estab de Tornozelo 27 73 82 43 89 23 

Faixa Torácica 53 29 14 12 38  

Imob Joelhos 687 551 649 642 637 623 

Imob Tornozelo 278 381 422 401 336 192 

Imob Oito 5    11  

Imob Pernas       

Imob Punhos 1249 1258 1352 1222 1094 970 

Neoprene 5 38 40 40 38 54 

Sandália de Gesso 149 144 106 112 117 84 

Tipoias 1642 1752 1280 1482 1998 1497 

Tornoz Neoprene       

Total 6847 7017 7255 7176 6976 5894 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração dos dados junto à empresa estudo de caso. 
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Tabela 16 – Produção apurada para o segundo semestre de 2015 

 Jul/15 Ago/15 Set/15 Out/15 Nov/15 Dez/15 

Axilo Palmar 82 97 82 62 101 62 

Bota 1855 1840 2198 1494 1034 1245 

Bota TOP 47 11 24 24 12 4 

Cinta Abdominal 521 540 634 376 472 538 

Colar Cervical 655 749 757 482 704 689 

Colete Putti 184 134 128 122 77 35 

Diversos 121 96 83 103 100 131 

Estab de Tornozelo 46 31 124 60 56 61 

Faixa Torácica 97 44 69 28 20 67 

Imob Joelhos 872 912 808 684 883 829 

Imob Tornozelo 365 336 302 313 335 616 

Imob Oito  1     

Imob Pernas 17 15 3 8 11 11 

Imob Punhos 1350 1219 1271 902 1287 1184 

Neoprene 81 125 54 75 21 77 

Sandália de Gesso 192 243 242 112 201 237 

Tipoias 1406 1288 1437 953 1207 1528 

Tornoz Neoprene       

Total 7891 7681 8216 5798 6521 7314 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração dos dados junto à empresa estudo de caso. 

 

  

5.2.4 Recursos humanos operacionais no período selecionado 

 

 

A Tabela 17 abaixo mostra a quantidade de recursos humanos no período de análise. 
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Tabela 17 – Quantidade de recursos humanos por período 

 julho agosto setembro outubro novembro dezembro média 

Segundo semestre 2011 29 29 30 32 32 32 30,7 

Segundo semestre 2015 23 23 23 23 22 22 22,7 
Fonte: Elaboração própria com base na apuração dos dados junto à empresa estudo de caso. 

 

 Entre os dados da última tabela pode-se observar que a média de recursos humanos 

relativa ao segundo semestre de 2011 foi de 30,7 recursos/mês, enquanto para o mesmo período 

de 2015 o valor apurado foi de 22,7 recursos/mês, número 26,1% inferior ao período de 2011. 

 

 

5.2.5 Produção x Recursos humanos 

 

 

Segundo Neely et al (1997) as medidas relativas ao desempenho devem ser de simples 

entendimento; impacto visual; foco em melhoria; derivar da estratégia, fornecer informações 

oportunas e precisas; especificar metas claras e realistas; basear-se em quantidades controláveis 

por parte de quem usa; ser bem e claramente definidas; fazer parte de um circuito fechado de 

gestão; possuir um propósito explícito; ter clareza em suas fórmulas; possuir relacionamento ao 

invés de números estritamente absolutos; propiciar rápido feedback e serem objetivas. 

Escolher, somente um ou a maioria, de indicadores financeiros não é suficiente para 

garantir o sucesso na análise de uma empresa (KAPLAN; NORTON, 1992). Para esta pesquisa, 

devido ao intervalo de 4 anos entre os períodos selecionados, opta-se pela análise da produção 

de peças pela quantidade de colaboradores como principal indicador, descartando assim 

indicadores econômicos como custo financeiro de produção e valores de vendas de produtos. 

Desta forma blinda-se a pesquisa de impactos externos ocorridos no período. Entre os impactos 

externos destacam-se a inflação ocorrida no período e a crise econômica que o mercado 

atravessa principalmente nos anos de 2014 e 2015. 

A Tabela 18 e Tabela 19 a seguir mostram o relacionamento entre a produção da 

empresa estudo de caso e os recursos humanos. Dividindo a quantidade de unidades produzidas 

pelo número de recursos humanos obtém-se o valor da produtividade por recurso para o período 

de análise. 
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Tabela 18 – Produção x Recursos para o segundo semestre do ano de 2011 

 julho agosto Setembro outubro Novembro dezembro 
Quantidade de unidades 
produzidas 6847 7017 7255 7176 6976 5894 
Número de recursos 
humanos 29 29 30 32 32 32 

Produtividade por recurso 236,103 241,966 241,833 224,25 218,000 184,188 
Fonte: Elaboração própria com base na apuração dos dados junto à empresa estudo de caso. 

 

No segundo semestre de 2011 a produtividade por recurso teve seu maior valor em 

agosto, quando atingiu 241,966 na média de peças produzidas por recurso e o menor valor em 

dezembro, com 184,188 média de peças produzidas por recurso. 

 

 

Tabela 19 – Produção x Recursos para o segundo semestre do ano de 2015 

 julho agosto Setembro outubro novembro dezembro 
Quantidade de unidades 
produzidas 7891 7681 8216 5798 6521 7314 
Número de recursos 
humanos 23 23 23 23 22 22 

Produtividade por recurso 343,087 333,9565 357,2174 252,087 296,4091 332,4545 
Fonte: Elaboração própria com base na apuração dos dados junto à empresa estudo de caso. 

 

No segundo semestre de 2015 a produtividade por recurso teve seu maior valor em 

setembro, quando atingiu 357,2174 na média de peças produzidas por recurso e o menor valor 

em outubro, com 252,087 média de peças produzidas por recurso. 

 

  

5.2.6 Conclusão sobre a produtividade para o período de análise 

 

 

Com a Tabela 20 pode-se comparar a produtividade por recurso humano para o período de 

análise.  
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Tabela 20 – Comparativo de produtividade por recurso. 

  julho Agosto setembro outubro novembro dezembro 

2011 236,103 241,966 241,833 224,25 218,000 184,188 

2015 343,087 333,9565 357,2174 252,087 296,4091 332,4545 
 

Gráfico Comparativo 

 
Fonte: Elaboração Própria 
 
 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração dos dados junto à empresa estudo de caso. 

 

No gráfico comparativo presente na Tabela 20 pode-se observar a linha de 2015 sempre 

superior à linha de 2011 e aos 250 pontos (produtividade por recurso). Em contrapartida, a linha 

de 2011 sempre encontra-se abaixo dos 250 pontos. Pode-se concluir uma melhor produtividade 

no ano de 2015, pós implantação da RDC16/13, para todos os meses do período escolhido. 
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CAPÍTULO 6 – 

6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

 

A presente análise apoiou-se num conjunto de variáveis que contemplaram a produção 

de produtos ortopédicos na empresa estudo de caso e as normas impostas pelo governo. 

Realizou-se, em primeiro lugar, uma revisão de literatura, presente no capítulo 2 deste trabalho, 

e da metodologia, capítulo 3, onde os resultados sugeriram que o objetivo geral e os objetivos 

específicos da pesquisa foram atingidos. Ambos serão discutidos neste capítulo. 

Esta dissertação de mestrado ainda assumiu como objetivo mostrar os resultados 

práticos que pequenas empresas da área de saúde, exemplificado pela empresa estudo de caso, 

podem atingir quando seguem as normas exigidas da RDC16/2013. O trabalho empírico 

envolveu a avaliação do conhecimento dos colaboradores da empresa sobre a correta 

implantação e seguimento da RDC16/2013. Esta avaliação confirmou que na percepção dos 

funcionários a RDC 16/2013 foi implantada com sucesso certificando a valia da próxima etapa 

da pesquisa: a apuração dos resultados e a análise da produtividade.  

 

6.1.1 Avaliação sobre o objetivo geral da pesquisa 

 

 

Pode-se dizer que o objetivo geral da pesquisa foi alcançado. Foi possível avaliar os 

impactos da normalização com a adesão da RDC 16/2013 na produtividade da empresa estudo 

de caso. Através desse estudo foi possível identificar, através dos resultados apurados, a 

evolução positiva da empresa pós-implementação da RDC com a otimização da produção fabril 

demonstrados através relação produção por recursos humanos em diferentes períodos.  
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6.1.2 Avaliação sobre os objetivos específicos da pesquisa 

 

 

O presente estudo atingiu aos objetivos específicos apresentados no item 1.3.2 deste 

trabalho. Entre estes foi possível: 

 Verificar que a implantação da RDC 16/2013 foi realizada com sucesso. Fato 

constatado através do questionário respondido pela amostra deste trabalho. Cabe 

ressaltar que embora o sucesso tenha sido atingido o questionário evidenciou 

algumas falhas que podem e devem ser reparadas para a contínua evolução da 

empresa. 

 Através da análise da pesquisa documental foi possível efetuar a comparação dos 

dados quanto à capacidade produtiva dos recursos humanos antes e depois das 

implantações dos processos relacionados à RDC. 

 

  

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Com os resultados atingidos durante a realização deste presente trabalho, assim como o 

conhecimento adquirido no desenvolvimento do estudo, é possível sugerir os seguintes 

trabalhos a serem desenvolvidos e que se relacionam com a atual pesquisa: 

 

a) Repetir a pesquisa feita neste trabalho em outras empresas da mesma área e porte. 

Dessa forma pode-se avaliar num universo maior de pequenas empresas os seus 

resultados, tendo uma visão mais clara se o resultado obtido no presente trabalho é 

um resultado isolado ou uma tendência; 

 

b) Elaborar pesquisa semelhante para o grupo dos fabricantes de produtos para 

diagnóstico de uso in vitro, que também estão citados como público-alvo da RDC 

16/2013 e não fazem parte da variação de produtos da empresa estudo de caso; 
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c) Elaboração de uma pesquisa de caráter financeiro, ilustrando lucros e/ou prejuízos 

através de valores, em moeda corrente, de uma empresa antes e depois da 

implantação da RDC 16/2013; 

 

d) Gerar pesquisas em empresas de portes maiores onde será importante visualizar se 

o resultado é o mesmo apresentado neste trabalho ou se a diferença de porte da 

empresa impacta significativamente; 

 

e) Efetuar um estudo de propostas de possíveis melhorias para futuras RDCs que se 

sobreponham a RDC16/2013 e que se leve em consideração as constantes alterações 

no cenário econômico brasileiro. 
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APÊNDICE  

APÊNDICE A) 
 
Elaboração do questionário aplicado aos 21 colaboradores da empresa 

estudo de caso, no intuito de se validar a correta implantação da RDC 19/2013 
na empresa estudo de caso. 
 
 

REQUISITOS GERAIS DO SISTEMA DE QUALIDADE 

Questionário Grupo A – Operacional 

a) Concordo fortemente; b) Concordo; c) Neutro; d) Não concordo; e) Não concordo fortemente. 

  a) b) c) d) e) 

A1.1 

A empresa possui e disponibiliza um manual com 

normas e procedimentos a serem seguidos. 
     

A1.2 O manual é atualizado e repassado periodicamente.      

A1.3 
As palavras e frases utilizadas no manual são 

simples e fáceis de entender. 
     

Questionário Grupo B – Qualidade 

B1.1 
Existe um Manual da Qualidade.      

B1.2 
O MQ está sempre sendo atualizado e 

aperfeiçoado.  
     

B1.3 O MQ possui entendimento claro.      

DOCUMENTOS E REGISTROS DE QUALIDADE 

Questionário Grupo A – Operacional 

a) Concordo fortemente; b) Concordo; c) Neutro; d) Não concordo; e) Não concordo fortemente. 
 

  a) b) c) d) e) 

A2.1 
Existe inspeções periódicas nos produtos.      

A2.2 Todo produto fabricado deve conter lote.      

A2.3 
Os produtos fabricados devem seguir os seus 

manuais de procedimentos. 
     

Questionário Grupo B – Qualidade 
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B2.1 

É obrigatória a existência de registro dos resultados 

de inspeções e testes. 
     

B2.2 Todos os produtos podem ser rastreáveis.      

B2.3 Todo produto deve possuir RMP correspondente.      

CONTROLE DE PROJETO E RMPS 

Questionário Grupo A – Operacional 

a) Concordo fortemente; b) Concordo; c) Neutro; d) Não concordo; e) Não concordo fortemente. 

  a) b) c) d) e) 

A3.1 

Todos os produtos tem manual de instruções 

(RMP), exceto os produzidos pela injetora de 

plástico. 

     

A3.2 As botas ortopédicas são isentas de rotulagem.      

A3.3 
Os procedimentos rotineiros não necessitam de 

reavaliação. 
     

Questionário Grupo B – Qualidade 

  a) b) c) d) e) 

B3.1 
RMP é necessário para todos os produtos.      

B3.2 
Todos os produtos devem ser rotulados antes de 

expedidos. 
     

B3.3 

Todos os procedimentos são reavaliados 

periodicamente ou eventualmente, em casos 

específicos 

     

CONTROLE DE PROCESSO E PRODUÇÃO 

Questionário Grupo A – Operacional 

a) Concordo fortemente; b) Concordo; c) Neutro; d) Não concordo; e) Não concordo fortemente. 

 

  a) b) c) d) e) 

A4.1 
A empresa disponibiliza EPI para sua atividade.      

A4.2 Exames médicos são realizados periodicamente.      

A4.3 As máquinas sofrem calibração periodicamente.      

 Questionário Grupo B – Qualidade 

  a) b) c) d) e) 
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B4.1 
EPIs são distribuídos por setor.      

B4.2 A empresa possui PCMSO.      

B4.3 Há POP para calibração de máquinas.      

MANUSEIO, ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E RASTREABILIDADE 

Questionário Grupo A – Operacional 

a) Concordo fortemente; b) Concordo; c) Neutro; d) Não concordo; e) Não concordo fortemente. 

 

  a) b) c) d) e) 

A5.1 
Produtos com defeito devem ser registrados.       

A5.2 
O estoquista deve liberar para expedição o lote de 

menor número primeiro. 
     

A5.3 
O cliente que vai receber a mercadoria é 

identificado no romaneio de serviço. 
     

A5.4 
O número do lote deve ser escrito no romaneio de 

serviço. 
     

 Questionário Grupo B – Qualidade 

  a) b) c) d) e) 

B5.1 

Não conformidades nas matérias-primas são 

encaminhados para quarentena. 
     

B5.2 
A liberação de produtos no estoque segue o padrão: 

último a entrar, primeiro a sair. 
     

B5.3 
O cliente é ocultado ao expedidor para garantir a 

segurança e evitar desvios. 
     

B5.4 

O romaneio de serviço tem como objetivo informar 

ao estoquista e ao expedidor a quantidade de 

produção para cada lote específico 

     

AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS 

Questionário Grupo A – Operacional 

a) Concordo fortemente; b) Concordo; c) Neutro; d) Não concordo; e) Não concordo fortemente. 

  a) b) c) d) e) 

A6.1 

A empresa documenta as reclamações dos 

consumidores. 
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A6.2 Há visita da diretoria aos setores.      

A6.3 
Os erros de produção identificados são 

documentados para serem melhorados depois. 
     

 Questionário Grupo B – Qualidade 

  a) b) c) d) e) 

B6.1 

A empresa registra as reclamações dos 

consumidores. 
     

B6.2 Há auditoria interna e externa periodicamente.      

B6.3 Os erros identificados são documentados.      

INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Questionário Grupo A – Operacional 

a) Concordo fortemente; b) Concordo; c) Neutro; d) Não concordo; e) Não concordo fortemente. 

  a) b) c) d) e) 

A7.1 

Cada produto possui um manual de instruções 

específico. 
     

A7.2 
A empresa fornece suporte técnico por telefone 

para quem tem dúvida. 
     

 Questionário Grupo B – Qualidade 

  a) b) c) d) e) 

B7.1 

O manual de instruções e produzido de acordo com 

cada produto fabricado. 
     

B7.2 
A empresa garante assistência técnica por pessoa, 

sob demanda. 
     

TÉCNICAS DE ESTATÍSTICAS 

Questionário Grupo A – Operacional 

a) Concordo fortemente; b) Concordo; c) Neutro; d) Não concordo; e) Não concordo fortemente. 

  a) b) c) d) e) 

A8.1 

Amostras de produtos são retiradas para testes de 

conformidade. 
     

 Questionário Grupo B – Qualidade 

  a) b) c) d) e) 

B8.1 

Utiliza-se análise estatística para retirar amostras e 

inspecioná-las. 
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APÊNDICE B) 

Capítulos da RDC 16/2013. 

REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE 

PRODUTOS MÉDICOS E PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO  

CAPÍTULO 1 – DISPOSIÇÕES GERAIS  

CAPÍTULO 2 – REQUISITOS GERAIS DO SISTEMA DA QUALIDADE  

2.1. Disposições gerais  

2.2. Responsabilidade gerencial  

2.3. Pessoal  

2.4. Gerenciamento de risco  

2.5. Controles de Compras  

CAPÍTULO 3 – DOCUMENTOS E REGISTROS DA QUALIDADE  

3.1. Requisitos gerais  

3.2. Registro histórico do produto  

3.3. Registros de inspeções e testes.  

CAPÍTULO 4 – CONTROLE DE PROJETO E REGISTRO MESTRE DE PRODUTO 

(RMP)  

4.1. Controle de Projeto  

4.2. Registro Mestre do Produto (RMP)  
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CAPÍTULO 5 – CONTROLES DE PROCESSO E PRODUÇÃO  

5.1. Instruções gerais  

5.2. Controles de embalagem, rotulagem e instruções de uso  

5.3. Inspeção e testes  

5.4. Inspeção, medição e equipamentos de testes.  

5.5. Validação  

5.6. Controle de mudanças  

CAPÍTULO 6 – MANUSEIO, ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E 

RASTREABILIDADE  

6.1. Manuseio  

6.2. Armazenamento  

6.3. Distribuição  

6.4. Identificação e rastreabilidade  

6.5. Componentes e produtos não conformes  

CAPÍTULO 7 – AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS  

7.1. Ações Corretivas e Preventivas  

7.2. Gerenciamento de reclamações  

7.3. Auditoria da qualidade  

CAPÍTULO 8 – INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
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8.1. Instalação  

8.2. Assistência Técnica  

CAPÍTULO 9 – TÉCNICAS DE ESTATÍSTICA 


