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PROPOSTA DE IMPLE:MENTAÇÃO DE UM SISTEMA DA QUALIDADE 

JiASEADO NOS PROGRAMA DE BOAS PRATICAS DE LABORATORIO 

EM LABORATÓRIO DE ANALISE DE RESIDUOS DE AGROTOXICOh 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por finalidade mostrar a necessidade da aplicação de 

Boas Pmticas de Laboratório (BLP) que poderá ser aplicado de imediato no 

Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos. 

A aplicação de Boas Práticas de Laboratório (BPL ), na construção de 

Sistemas da Qualidade é uma realidade no mundo. É uma conseqüência do efeito 

da globalização dos mercados. A implementação de Sistemas da Qualidade 

documentados, não é mais considerada uma vantagem competitiva, mas uma 

condição mínima para que clientes possam manter relações contmtuais baseados 

na confiança. Aqueles que não acreditavam estão sendo obrigados a se curvar 

diante da realidade. Os Laboratórios que ainda não acordaram para essas 

evidências podem ter problemas em futuro próximo, tendo em vista não ter mais 

condições de acompanhar a linguagem e as exigências do mercado. A 

permanência no mercado, a curto ou médio prazo, depende da qualidade. 

No entanto, conciliar a certificação BPL em Laboratório prestador de serviços 

é uma tarefa muito complexa, pois envolve o ser humano. Apesar de especialistas 

do setor de prestação de serviços afirmarem constantemente que o fundamental 

pam o sucesso da empresa é a satisfação do cliente, fica até certo ponto difícil 
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atingir algum objetivo quando o alvo é móvel (o próprio cliente e seus 

diferenciados níveis de satisfação). 

Atingir alvo móvel quando se requer treinamento, mudança cultural, de 

filosofia, entre outras modificações, é tarefa extremamente complicada. Muitas 

vezes todo o esforço feito para determinada situação pode ser inútil, pois o alvo 

não é o mesmo. Portanto, há necessidade de mudança constante. 

É neste contexto aue exigências cada vez maiores por parte dos clientes e 

concorrência cada vez mais acirrada que este trabalho foi elaborado. O cliente é 

sem dúvida o principal foco das atenções. 

A qualidade é a conformidade com requisitos e necessidades dos clientes. 

Após a implementação do Sistema, o Laboratório deverá buscar a melhoria 

contínua, para obter o sucesso do sistema implantado e a qualidade e resultados 

desejáveis. Caso contrário, o sistema poderá fracassar. 

Hoje em dia, os clientes estão se tomando bem mais críticos em relação aos 

serviços que recebem. 

Se o Laboratório deseja a satisfação dos clientes, ele precisa investir nisso. É 

através dos serviços que o Laboratório pode diferenciar-se dos concorrentes. 

O treinamento e a motivação são essenciais para ajudar os colaboradores a 

entenderem seus papéis no desenvolvimento da satisfação dos clientes. Um 

colaborador deve ter essa bagagem para se preparar para a função. Somente assim 

é possível esperar sucesso em longo prazo. 

Comprometimento da organização na adoção de altos níveis em padrões e na 

implementação de ensaios abrangentes são também críticos para a satisfação de 

4 



clientes, a qual não ocorre simplesmente. Ela exige acompanhamento constante e 

uma atitude perfeccionista. 

1.1 OBJETNO DO TRABALHO 

1.1.1 Geral: 

Desenvolver proposta que atenda as necessidades de implementação de um 

sistema da qualidade baseado no programa de BPL. 

1.1.2 Secundários: 

- Identificar problemas na organização 

- Criar a conscientização da alta administração da real importância da 

implantação do programa para a permanência num mercado competitivo 

- Elaborar um cronograma adequado de implantação de BPL 

1.2 JUSTIFICATNA 

Existem muitos laboratórios de análises de resíduos de agrotóxicos atuando no 

país, porém nenhum Laboratório prestador de serviço é credenciado ou habilitado 

para essa atividade e para a conclusão do curso é necessário mostrar uma 

aplicação prática. 
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1.3 METODOLOGIA 

1.3 .1 Levantamento bibliográfico: 

Realizar levantamento bibliográfico para aprimorar o embasamento teórico. 

Utilizar livros de autores renomados e efetuar pesquisa na Internet. 

1.3.2 Visita a Empresas: 

Realizar visitas a empresas que tenham aplicado BPL. São empresas 

multinacionais no ramo de fabricação de agrotóxicos. 

1.3.3 Situação da Empresas: 

Identificar a situação atual da empresa através da observação e de entrevistas 

com os colaboradores, visando levantar as necessidades para atender ao Programa 

de Boas Práticas de Laboratório. 

1.3.4 Da teoria à prática: 

Desenvolver um modelo adaptando a teoria à prática, elaborando uma 

proposta compatível com os objetivos a serem alcançados pela empresa e pela 

avaliação das necessidades de mercado. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 HISTÓRIADAQUALIDADE 

Durante a Revolução Industrial no século XVIII, a administração começou a 

nascer como corpo independente de conhecimentos na Europa. Naquela época, as 

fábricas modernas começaram a colocar em prática diversos conceitos que se 

tomariam universais nos próximos séculos. 

A partir do início do século XX, a organização eficiente do trabalho nas 

empresas tomou-se a base do desenvolvimento da teoria e prática da 

administração. 

As pressões geradas pelo aumento da competição no mundo globalizado do 

final do século XX fizeram com que a busca frenética de aumentos em eficiência 

passasse a ser prioridade número um de todo executivo. 

As idéias de Frederic Taylor principalmente, acabaram extrapolando o mundo 

da empresa e penetrando em todos os aspectos da vida do século XX. A aplicação 

de métodos de pesquisa para identificar a melhor maneira de trabalhar, a seleção e 

treinamento científico de trabalhadores estudados por Frederic Taylor, ficou 

conhecida como Administração Científica, e a partir daí se criou a Racionalização 

do Trabalho. 

Da década de 80 para cá, são incontáveis as propostas "revolucionárias" com 

promessas de viradas radicais nas performances das empresas: da qualidade total 

à reengenharia de processos; da empresa voltada ao cliente aos times 

multifuncionais. 
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Na verdade, isso começou em função da chegada dos produtos japoneses aos 

mercados do ocidente, a partir da metade da década de 70. Mas o sucesso japonês 

tinha muito mais a ver com Frederic Taylor do que com o "cliente em primeiro 

lugar". No início foi algo muito mais vinculado ao sistema otimizado de produção 

com qualidade alta e custo baixo do que qualquer outra coisa. 

Com a era industrial, após a revolução, surge um novo problema para a 

sociedade, que era a crescente necessidade de mais produtos, com custos menores 

e qualidade melhor. Iniciou-se uma busca da solução deste problema, gerando 

progresso na tecnologia empregada nas máquinas e ferramentas, e na tecnologia 

aplicada à administração dos negócios. 

Porém, com o passar dos anos, a importância da qualidade para uma empresa 

obter competitividade e o próprio conceito de qualidade - quanto e como obtê-la 

- tem se alterado muito. Essas alterações são decorrentes do crescente número de 

empresas competindo no mesmo mercado, com a insatisfação do consumidor com 

o baixo nível de atendimento as suas necessidades e ainda pela melhoria do 

conhecimento e tecnologias que facilitam a criação de produtos, serviços e 

processos com melhor aperfeiçoamento. 

2.2 CENÁRIO ATUAL 

Qualidade e produtividade, fatores chave para a competitividade, sempre 

foram preocupação dos setores produtivos, em maior ou menor escala em 

diferentes setores, em especial nos países com economia aberta. 
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A qualidade observou diferentes abordagens ao longo do tempo, sendo até 

hoje fator chave de sucesso para as empresas. Com o acirramento da competição, 

como conseqüência da economia globalizada, a questão da adequada abordagem 

no trato da qualidade passou a ser uma questão de sobrevivência no mundo 

empresariaL 

Estudos demonstraram que a maior parte dos problemas de qualidade tinham 

origem em falhas gerenciais e não técnicas. 

Essa constatação deu origem aos chamados sistemas de gestão da qualidade, 

que associam ações de controle que têm ênfase na detecção de defeitos, com 

ações de administração da qualidade, que têm ênfase na prevenção de defeitos. 

Pré-qualificar os fornecedores, analisar criticamente os projetos, elaborar e 

qualificar os procedimentos de execução e de inspeção, treinar e qualificar 

pessoal, calibrar os instrumentos de medir, identificar expectativas e avaliar o 

grau de satisfação dos clientes, dentre outras, são ações típicas de prevenção de 

defeitos ou de administração da qualidade. 

Diante da necessidade de implantar sistemas de gestão da qualidade, os países, 

em especial os desenvolvidos, começaram a estabelecer normas nacionais de 

gestão da qualidade. Tal fato causou transtornos para as empresas exportadoras, 

que tinham que implantar sistemas de gestão da qualidade com base em diferentes 

bases normativas, para atender diferentes países. O mérito da ISO foi exatamente 

unir as diferentes bases normativas em uma única, hoje universalmente aceita. 

No Brasil, a partir do início da década de 90, vem sendo observado um grande 

movimento em prol da melhoria da qualidade de produtos e serviços. A criação 
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pelo Governo Federal do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade, a 

abertura econômica que expôs as empresas brasileiras a um ambiente de grande 

competição, a evolução do cidadão brasileiro enquanto consumidor, que passou a 

exercer mais plenamente seus direitos e deveres, e a estabilização da moeda foram 

fatores indutores e decisivos para esse movimento. 

Nesse período qualidade deixou de ser preocupação exclusiva dos técnicos, 

para ser de todos, mais em particular do gerente. O conceito atual é de que 

qualidade é adequação ao uso, cujos requisitos devem estar pré-estabelecidos. 

O mercado globali~do vem demandando novas abordagens em termos da 

questão da qualidade. Uma adequada gestão pela qualidade, que tem decisiva 

contribuição para alavancar à competitividade, passou a ser decisiva para a 

sobrevivência das empresas, no ambiente de grande competição hoje observado. 

Surgem a.S chamadas barreiras não tarifárias, ou barreiras técnicas, 

estabelecidas através da promulgação de normas, regulamentos ou procedimentos 

de avaliação da conformidade. O fato é que o espaço para dificultar o acesso a 

mercados através do estabelecimento de tarifas acabou para a grande maioria dos 

países, passando estes a fazê-lo através das barreiras técnicas. 

Por avaliação da conformidade entende-se a implementação de uma 

sistemática, com regras pré-estabelecidas e devidamente acompanhadas e 

avaliadas, que propicie adequado grau de confiança de que um produto, processo 

ou serviço atende aos requisitos de uma norma ou regulamento técnico. O 

mecanismo de avaliação da conformidade mais comumente utilizado e conhecido 

é a certificação. 
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A certificação caracteriza-se pela existência de uma terceira parte 

independente entre o produtor e o consumidor. A declaração de primeira parte ou 

declaração do fornecedor, cuja implantação no Brasil já vem sendo processada é 

também muito praticada nos Estados Unidos e na Europa. 

O grande desafio da avaliação da conformidade é sua utilização como 

regulador de mercados. A adoção de programas de avaliação da conformidade, 

obedecendo práticas internacionais, propiciará o reconhecimento mútuo entre 

programas de diferentes países, permitindo um natural fluxo de produtos, sem o 

ônus da repetição dos ensaios e avaliações nos países compradores. 

A ampliação do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, atendendo 

às necessidades das empresas brasileiras, é um desafio. 

A adoção de adequadas práticas de gestão da qualidade, normalização, 

metrologia e avaliação da conformidade, representam um diferencial na economia 

globalizada e, portanto, de fundamental importância para alavancar o esforço 

exportador brasileiro. 

2.3 O QUE É BPL 

É o sistema da qualidade que diz respeito à organização e às condições sob as 

quais estudos em laboratórios e campo são planejados, realizados, monitorados, 

registrados, relatados e arquivados. 

Constitui um conjunto de princípios que asseguram a confiabilidade dos 

laudos emitidos por um dado laboratório e é aplicado em estudos que dizem 
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respeito ao uso seguro de produtos relacionados à saúde humana, vegetal, animal 

e ao meio ambiente. 

2.3.1 Objetivos do ProgramaBPL 

A aplicação de Boas Práticas de Laboratório (BPL ), na construção de 

Sistemas da Qualidade é uma realidade no mundo. 

O objetivo da BPL é: 

• Promover a elevação do nível de qualidade e confiabilidade dos estudos 

ambientais que visam o registro, fiscalização, controle e monitoramento de 

produtos químicos, bioquímicos e biotecnológicos; 

• Promover maior eficácia na análise ambiental de agrotóxicos, seus componentes 

e afins; 

• Implantar um sistema de controle de qualidade interlaboratorial e a definição de 

laboratórios de referência na área ambiental; 

• Propiciar a geração de conhecimentos científicos, principalmente o 

comportamento de produtos químicos em ambientes de clima tropical; 

• Estabelecer o aumento do número e da qualificação de técnicos nas áreas de 

toxicologia e ecotoxicologia, formando massa critica no setor; 

• Possibilitar o reconhecimento internacional dos laboratórios brasileiros; 

• Contribuir, através de dados nacionais confiáveis, com redes mundiais de dados 

laboratoriais que visam o monitoramento ambiental internacional de 

substâncias químicas. 
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Cada organização deve definir o seu Sistema da Qualidade levando em 

consideração seus objetivos, seus produtos e seus clientes. 

Portanto a BPL foi criada para garantir a qualidade de um serviço, 

aceita em todo o mundo, e com isso, criando mais oportunidades de mercado, pois 

a organização tem mais credibilidade frente a outras empresas e aos clientes. 

2.4 MÉTODO DE GERENCIAMENTO 

O PDCA é uma metodologia de gerenciamento de tomada de decisões para a 

garantia do alcance das metas necessárias à sobrevivência da empresa. 

Quando se fala em "implantação" do Gerenciamento pelas diretrizes, não está 

se introduzindo nada de novo. 

Qualquer organização tem suas diretrizes, pois do contrário teria sua 

sobrevivência ameaçada. O PDCA operacionaliza estas diretrizes. 

Sucintamente o PDCA significa: 

• P (plan-planejar)- estabelecer o método para alcançar as metas propostas. É o 

estabelecimento das diretrizes para todos os níveis gerenciais. 

• D (do-fazer)- implementar. É a execução das medidas prioritárias e suficientes. 

Consiste em executar as tarefas exatamente como foi previsto na etapa de 

planejamento e coletar dados que serão utilizados na próxima etapa de 

verificação do processo. Na etapa de execução são essenciais à educação e o 

treinamento no trabalho. 

• C (check-checar)- monitorar e medir processos, produtos e serviços em relação 

às políticas, aos objetivos e aos requisitos pré-estabelecidos e relatar os 
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resultados. É a verificação dos resultados e do grau de avanço das medidas. A 

partir dos dados coletados na execução, deve-se comparar o resultado alcançado 

com a meta planejada. 

• A (act-agir) - executar ações para promover continuamente a melhora do 

desempenho. É a reflexão (análise da diferença entre as metas e os resultados 

alcançados, determinação das causas deste desvio e recomendações de medidas 

corretivas, preventivas e melhorias) - esta etapa consiste em atuar no processo 

em função dos resultados obtidos. 

Quando se verifica o resultado das metas e detecta-se metas não alcançadas, é 

necessário que o responsável pela meta apresente sua reflexão (análise). 

Significa analisar através de informações (fatos e dados) a diferença entre o 

resultado obtido e o previsto no plano, identificando as causas que geraram tal 

diferença e apresentar as contramedidas a essas causas. 

Gerenciamento pelas Diretrizes é uma atividade que busca a melhoria da 

organização promovendo o rompimento da situação atual para atingir os 

resultados necessários a sua sobrevivência. 

O objetivo do Gerenciamento pelas Diretrizes é modificar os padrões de 

trabalho para alcançar os resultados necessários. 

O ciclo PDCA nos mostra o caminho que deve ser seguido para que possam 

ser atingidas as metas estabelecidas. 
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2.5 VANTAGENS DA ADOÇÃO DO SISTEMABPL 

Para alcançar a Qualidade, Produtividade e Competitividade, as organizações 

precisam investir em mudanças. E é neste contexto que o Programa de Boas 

Práticas Laboratoriais (BPL) mostra a sua força, pois com a implantação do 

programa, o Laboratório poderá solicitar o credenciamento junto ao INMETRO 

representando assim o reconhecimento formal da competência do Laboratório 

para realizar ensaios específicos, pms o INMETRO mantém acordos de 

reconhecimento mútuo com diversos organismos de credenciamento de 

laboratórios de outros países por meio da Interamerican Accreditation 

Cooperation (IAAC), da European Cooperation for Accreditation (EA) e da 

Intemational Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). 

As organizações que implementam a BPL obtêm maior credibilidade frente a 

outras organizações e seus clientes, em virtude da norma ser elaborada por 

representantes de muitos países. 

Demonstra que administra com qualidade e, portanto garante qualidade de 

seus serviços. 

Além de manter seus clientes com ma10r satisfação, conquistar novos 

mercados, possibilitar a competição em nível mundial, ainda podemos citar os 

seguintes ganhos, entre outros: 

• Foco no cliente; 

• Estabelecer uma cultura voltada para a Qualidade; 
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• Participação da alta direção na questão relacionada ao Sistema de Gestão da 

Qualidade; 

• Aproximação das pessoas de outras áreas, com eliminação de barreiras internas 

e aumento da capacidade dos colaboradores com treinamentos mais objetivos; 

• Oportunidade de alavancar a imagem, além de poder obter diferenciação no 

mercado competitivo. 

• Melhora o controle de documentos, planos de calibração, rastreabilidade e 

manutenção; 

• Visão da empresa como um todo, com maior conhecimento por parte dos 

colaboradores; 

• Estabelece e implementa medições com ênfase nas causas dos problemas. 

É um modelo de gestão que regulamenta o sistema da qualidade, capaz de 

garantir que a qualidade desejada pela organização seja alcançada na prestação de 

um serviço. Envolvendo todos os colaboradores, desde auxiliares até a alta 

administração. 
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3. A ORGANIZAÇÃO 

3.1 DADOS GERAIS 

Criado em 1982 como órgão auxiliar do Setor de Tecnologia da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), o Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos 

(CEPPA) tinha como objetivo apoiar o desenvolvimento da pesquisa científica e 

aplicada no campo da tecnologia alimentar. A expansão de suas atividades para a 

área de agrotóxicos, ocorrida em função de trabalhos relacionados com a pesquisa 

de resíduos de pesticidas em alimentos, exigiu a implantação de nova estrutura 

organizacional capaz de atender seus programas de pesquisa e a prestação de 

servtços. 

A crescente preocupação com a segurança alimentar e com a melhoria da 

qualidade de vida direcionou suas atividades para novas áreas, que incluem 

ensaios ambientais e a detecção de organismos geneticamente modificados 

(OGM). A capacitação técnica de suas unidades laboratoriais pode ser 

evidenciada pelos convênios estabelecidos com órgãos públicos federais, 

estaduais e municipais; e empresas multinacionais. 

A Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da 

Ciência, da Tecnologia e da Cultura (FUNPAR), criado em 1980, visa apoiar a 

execução dos programas e eventos de ensino, pesquisa e extensão da UFPR. 

Mediante convênio, assinado em 1983, o CEPPA utiliza a estrutura da FUNPAR 

para se relacionar com sua clientela (pública e privada). 

A legislação pertinente ao CEPPA está citada abaixo: 
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Portaria n° 97 de 16 de dezembro de 1992 do Ministério da Agricultura, do 

Abastecimento e da Reforma Agrária. 

Credenciar o Laboratório do Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos 

CEPPA da Universidade Federal do Paraná/UFPR, localizado na Cidade de 

Curitiba, Estado do Paraná, para execução de análises Fiscais e Periciais de: 

produtos de origem vegetal, agrotóxicos e afins, e seus resíduos expedindo os 

respectivos boletins de análises. 

O CEPP A é composto por laboratórios que adotam o sistema ISOIIEC 17025 

e Boas Práticas de Laboratórios (BPL), oferecendo ampla gama de serviços. A 

equipe técnica é composta por experientes profissionais com formação compatível 

com a área de atuação. A infra-estrutura é adequada para a realização dos 

servtços. 

É objetivo dos laboratórios abaixo atender as necessidades dos clientes 

mediante prestação de serviços com qualidade e excelência. 

• Laboratório de Microbiologia de Alimentos 

Avaliação da qualidade microbiológica, mediante a detecção de 

microrganismos indicadores de contaminação e/ou patogênicos causadores de 

infecções e intoxicações de origem alimentar. 
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• Laboratório de Microbiologia de Águas e Efluentes 

Avaliação da potabilidade e balneabilidade de águas e análise de efluentes 

domésticos e industriais. 

• Laboratório de Microbiologia de Saneantes 

Avaliação da eficiência mediante testes que comprovem atividade 

bacteriostática em produtos desodorizantes e atividade bactericida em 

desinfetantes de uso geral, desinfetantes para a indústria alimentícia, 

desinfetantes para lactários, desinfetante hospitalar para superlicies fixas e 

para artigos semicríticos. 

• Laboratório de Microscopia de Alimentos 

Avaliação do nível higiênico mediante pesquiSa de matérias estranhas e 

avaliação da identidade dos produtos alimentícios por meto de análise 

histológica. 

• Laboratório de Físico-Química de Alimentos 

Avaliação dos atributos físicos e químicos por meio da determinação do valor 

nutricional e comprovação dos padrões de identidade e qualidade pré

estabelecidos. 

• Laboratório de Físico-Química de Águas e Efluentes 

Realiza testes físico-químicos de amostras de águas e efluentes. 
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• Laboratório de Físico-Química de Saneantes 

Realiza análise fisico-química de saneantes domissanitários. 

• Laboratório de Análises Instrumentais I 

Realiza análise de resíduos de agrotóxicos ou de outras substâncias químicas 

em produtos agrícolas, água, solo e sedimento. 

• Laboratório de Análises Instrumentais ll 

Realiza ensaios tisico-químicos em agrotóxicos. 

• Laboratório de Análise de Verificação de Organismos Geneticamente 

Modificados 

Realiza análise quantitativa e qualitativa da presença de Organismos 

Geneticamente Modificados (OGM) e seus produtos. As determinações 

qualitativas são realizadas através de teste imunocromatográfico e as 

quantitativas são realizadas pela reação em cadeia da DNA polimerase em 

tempo real (Real Time PCR). 

• Laboratório de Espectrometria de Absorção Atómica 

Realiza análise de elementos metálicos em produtos alimentícios, águas, 

efluentes, lodo, sedimento e produtos industrializados. 
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• Laboratório de Toxicidade em Mamíferos 

Realiza ensaios de irritação ocular, irritação cutânea primária e irritação 

cutânea repetida em coelhos e ensaios de avaliação da toxidade oral aguda e 

toxicidade dermal aguda em ratos, para avaliar o grau de toxicidade para o ser 

humano de produtos saneantes domissanitários e cosméticos. 

• Laboratório de Toxicidade em Organismos Aquáticos 

Realiza teste de toxicidade aguda com Brachydanio rerio e Daphnia magna 

de amostras ambientais em efluentes líquidos, industriais ou domésticos, 

lixiviados de resíduos sólidos e eluatos; e substâncias químicas estáveis nas 

condições de teste. 

• Editora 

As atividades editoriais do CEPP A têm por finalidade estimular, promover e 

divulgar com base em critérios de qualidade, a produção técnico-científica em 

suas áreas de atuação. Além de publicar monografias desenvolvidas pelos seus 

técnicos, ou de seu interesse e livros pelo sistema de co-edições, este Centro 

coloca à disposição dos pesquisadores dois títulos de periódicos. O primeiro é 

o Boletim do CEPPA, criado em 1983, que recebe artigos técnico-científicos 

originais resultantes de pesquisas e revisões na área da tecnologia alimentar. O 

segundo, chamado de Pesticidas: Revista de Ecotoxicologia e Meio 

Ambiente (criado em 1991), visa à divulgação da produção científica na área 

de agrotóxicos e seus resíduos. 
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Localizado no Centro Politécnico, suas instalações físicas somam 1.132 

m2
, sendo 795m2 no prédio das usinas Piloto do Setor de Tecnologia. 257m2 

de instalações próprias do CEPP A e 80 m2 no Centro de Estudos do Mar, em 

Pontal do Paraná. 

3.2 A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A estrutura organizacional do Centro de Pesquisa e Processamento de 

Alimentos - CEPP A é composta por 41 funcionários contratados, 1 O estagiários e 

5 bolsistas. 

Cada unidade laboratorial e/ou administrativa é formada por um Gerente

Técnico, nível superior, um Gerente-Técnico substituto e demais funcionários. 

A Unidade de Garantia da Qualidade (UGQ) conta com um Gerente da 

Qualidade, nível superior, um Gerente da Qualidade substituto e um consultor. A 

UGQ realizou treinamentos e formou o Comitê Interno da Qualidade que é 

composto por 06 (seis) Gerentes-Técnicos que são o staff da UGQ. 

3 .2.1 Organograma 

O Organograma da Instituição encontra-se em anexo (ANEXO 1 ). 

3.3 SITUAÇÃO DO SISTEMADAQUALIDADE 

A necessidade de continuar sendo prestador de serviços e continuar tendo seus 

certificados aceitos por órgãos governamentais, fez com que o Centro de Pesquisa 

iniciasse a implantação do seu sistema da qualidade pela NBR ISO 1 7025 

(Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração), 
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norma específica para Laboratórios de ensaio e calibração, pelos Laboratórios de 

Análises em produtos Saneantes Domissanitários. 

Após um ano sem uma pessoa na UGQ, o Diretor Executivo (na época) 

nomeou um funcionário para esta tarefa visando atender solicitação do Ministério 

da Saúde. 

Dos treze laboratórios que compõe o Centro de Pesquisa dois foram 

habilitados em dezembro de 2001 e outros dois em maio de 2002, estes quatro 

laboratórios foram re-avaliados em 2003 e continuam habilitados. As habilitações 

seguem a NBR ISO 17025 (Requisitos gerais para competência de laboratórios de 

ensaio e calibração), norma exigida pelo INMETRO, Ministério da Saúde e 

Ministério da Agricultura. 

As visitas para habilitação foram da REBLAS (Rede Brasileira de Laboratório 

em Saúde) e ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 

A Unidade de Garantia da Qualidade (UGQ) tem como objetivo habilitar até 

novembro de 2004 toda a área de alimentos, composta por 3 unidades 

laboratoriais e mais de 200 análises. 

Paralelamente pretende pedir credenciamento junto ao Ministério da 

Agricultura, pois, a portaria que credencia o Centro de Pesquisa pode ser 

revogada e o Centro poderia ficar sem credenciamento. 

A pressão de órgãos governamentais fez com que o Centro optasse por iniciar 

o trabalho de credenciamento pela área de saneantes domissanitários que conta 

com 4 unidades. 
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3.4 SITUAÇÃO ATUAL DA ORGANIZAÇÃO 

Para dar início ao planejamento e implantação do sistema de gestão da 

qualidade, é necessário efetuar diagnóstico da situação atual da empresa e para 

este diagnóstico primeiramente foi realizada reunião para esclarecer alguns pontos 

importantes e estabelecer as metas para o sistema de gestão da qualidade. 

Nesta primeira reunião com a direção da empresa participaram o Diretor 

Administrativo, a Gerente Administrativa, a gerente da Qualidade e todos os 

Gerentes Técnicos. 

Após rápida explanação sobre o sistema de gestão da qualidade da empresa, o 

diretor em conjunto com os gerentes, colocaram os pontos que levaram a empresa 

a falhar na continuidade da aplicação do modelo de qualidade, segundo as normas 

Boas Práticas de Laboratório (BPL ). 

Primeiramente, foi citada a própria conjuntura econômica do país, o que 

forçou a empresa a atrasar a implantação, desestruturando a equipe administrativa 

e técnica. 

Esta atitude acabou desestruturando os responsáveis pela manutenção do 

sistema da qualidade para mantê-lo em funcionamento. 

A partir daí, todos os registros não foram mais atualizadas, as auditorias 

internas e externas foram constantemente adiadas e canceladas e todo o sistema da 

qualidade ficou paralisado. 

Outro aspecto levantado pela própria direção foi que tantas mudanças rápidas 

dentro da empresa, perderam-se o enfoque na qualidade e na cultura do pessoal, 

ponto este integrante da política da qualidade. A falta de integração entre os 
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colaboradores e a falta de motivação para a qualidade, também foram fatores 

levantados que influenciariam no abandono do sistema da qualidade. 

Os integrantes do comitê da qualidade não realizaram mais as reuniões da 

qualidade, e o sistema da qualidade foi abandonado. 

No ano seguinte (2001), foi realizado nova tentativa para retomar o sistema da 

qualidade desta vez não tinha muita alternativa era exigência do Ministério da 

Saúde para área de saneantes domissanitários. 

Foi nomeada nova gerente da qualidade já que a anterior não estava mais na 

instituição, foi montado novo comitê da qualidade comitê da qualidade e 

realizadas reuniões para conscientização da necessidade de implantar o sistema e 

faze-lo funcionar. 

Desta vez, com forte apoio do Diretor Executivo os pontos críticos foram 

levantados e ações tomadas. 

Foi observada a necessidade de treinamento para os colaboradores da 

empresa, em praticamente todas as áreas, juntamente com um programa de 

motivação para a qualidade, para que todos estejam engajados e comprometidos 

com o sistema de gestão da qualidade implantado pela empresa. 

Os colaboradores com mais habilidade e técnica realizaram treinamentos 

internos para outros colaboradores, com tsso consegum-se treinar mais 

colaboradores com custos menores. 

A diretoria ainda ressaltou a importância de desenvolver planejamento 

estratégico e disseminá-lo dentro da empresa, para todos os integrantes da equipe 

com o intuito de ter bem defmidas as estratégias da empresa, para onde a empresa 
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deve ir e o que fazer para eliminar a insegurança por parte do quadro funcional e 

motiva-los a cumprir com os objetivos e a estratégias da empresa. 

Em 2002 perdemos nosso Diretor Executivo, pessoa fundamental no processo, 

e por alguns meses o sistema de gestão da qualidade ficou novamente engessado. 

Desta vez não se deixou de realizar registros como da primeira vez. Com a 

posse do novo Diretor houve mudanças no organograma e conseqüentemente na 

solicitação de habilitação de laboratório, em março de 2003 com a situação 

praticamente normal os trabalhos foram retomadas a todo vapor. 

Os laboratórios credenciados em 2002 passaram por auditoria de re-avaliação 

e continuam habilitados pela REBLAS/ ANVISA. O planejamento para 2003 não 

foi atingido em sua totalidade, por outro lado o Laboratório de OGM, teve seu 

credenciamento aprovado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 
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4.PROPOSTA 

4.1 SISTEMABPL 

4.1.1 Convencimento daDireção: 

Apenas em algumas poucas organizações, as ações da Qualidade são geradas 

pela alta direção. A situação mais comum é encontrar a fonte de tais ações em 

colaboradores entusiastas e abnegados, mas que não possuem delegação de 

autoridade suficiente para viabilizar de maneira adequada à função Qualidade. 

Para fazer Qualidade, dentre outras condições, é necessário ter regras e 

disciplina; e o envolvimento incondicional da alta direção da organização. Esta 

questão é muito relevante, na medida em que é universalmente aceito as ações da 

qualidade funcionam quando são exercidas de modo vertical, do topo para a base 

da pirâmide organizacional. 

Quando as ações, para obter Qualidade, são tentadas no sentido inverso, da 

base para o topo, normalmente os resultados são bastante limitados. Em 

contrapartida, os desgastes e atritos pessoais são muito grandes não valendo a 

pena sacrificar os colaboradores. 

A adoção de um Sistema da Qualidade representa, para a ma10na das 

organizações, uma forte mudança cultural. Usualmente tais mudanças provocam 

conflitos. Se não houver uma firme disposição de apoio às mudanças, as 

resistências à implementação podem se tomar insuperáveis. Portanto, um 

processo de implementação só deve ser iniciado se a alta direção estiver 

convencida e engajada no processo. 

27 



4.1.2 Escolha do Coordenador da Implantação: 

É desejável que o coordenador seja um profissional com grande capacidade de 

liderança, organizado, tenha um bom relacionamento pessoal, coerência de 

comportamento, conhecimento de Sistemas da Qualidade, entusiasmo e 

persistência. Ou seja, um profissional completo e competente, com condições 

outorgadas pela Direção para dedicar-se ao projeto. 

Caso a organização não possua um profissional com estas características 

poderá preparar previamente um colaborador que tenha potencial ou a contratar 

uma pessoa com este perfiL 

4.1.3 Elaboração do Cronograma de Trabalho: 

Em reunião com a alta direção, estabelecer uma estratégia a fim de definir 

todas as atividades a serem desenvolvidas para a implantação e implementação do 

Sistema onde devem ser verificados os seguintes itens: 

• O que deve ser feito; 

• Como deve ser feito; 

• Quem deve fazer; 

• Ate quando deve ser feito; 

• Em que áreas deve ser feito; 
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4.1.3.1 Cronograma de Atividades para o Processo de Implantação: 

MESES 

ATIVIDADÊ~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Convencimento 
daDireção I 
Responsável: Gerente e Unidade da Garantia da Qualidade 

Escolha do 
Coordenador da 
Implantação 

Responsável: Alta administração 

Elaboração do 
Cronograma de 
Trabalho 

Responsável: Alta administração, Unidade da Garantia da Qualidade e Coordenador da 
Implantação 

Comunicação da 
Intenção de 
Implementação 

Responsável: Alta administração 

Avaliação da 
Situação Atual 

Responsável: Coordenador da Implantação 

Sensibilização da 
Equipe 

Responsável: Unidade da Garantia da Qualidade e Coordenador da Implantação 

Treinamento dos 
Colaboradores 

Responsável: Consultor externo e Unidade da Garantia da Qualidade 

Elaboração de 
Documentos 

' 

Responsável: Gerentes e técnicos 

Implementação 
de Documentos 

Responsável: Gerentes 

Auditorias 
Internas da 
Qualidade 

Responsável: Unidade da Garantia da Qualidade e Equipe de Auditores internos 
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4.1.4 Comunicação da Intenção de Implementação: 

A intenção de implementação do Sistema BPL deve ser feito diretamente para 

todos os colaboradores pela alta direção. É importante que a comunicação seja 

feita dessa forma demonstrando assim o envolvimento da alta administração 

evitando que a mensagem seja distorcida devido as diferentes capacidades de 

entendimento. Deve ser informado claramente os objetivos da organização e as 

mudanças que estão sendo propostas para que a cultura da qualidade seja 

implantada e mantida. A convocação dos colaboradores para a comunicação de 

implementação deve ser formal, feita através de comunicado interno (ANEXO 2). 

4.1.5 Treinamento dos Colaboradores: 

Não se pode iniciar um projeto sem a elaboração de um cronograma pois 

depende de inúmeras variáveis. 

O desenvolvimento do projeto extge muitas horas de treinamento. 

Recomenda-se que os treinamentos sejam estimulados e cobrados de maneira 

intensa. 

O treinamento é o pnmetro passo em direção a conscientização dos 

colaboradores da importância da implementação do Sistema BPL, que deve ser 

feito com base em conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Inicialmente devem-se determinar as reais necessidades de treinamento, os 

objetivos, elaborar o programa e avaliar os resultados. 

O programa de treinamento deverá ser transmitido através de aulas expositivas 

e práticas contemplando os seguintes itens: 
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• 

• 

• 

• 

• 

Definição do que é BPL; 

Quais seus objetivos; 

Em que situação se aplica a BPL; 

Para que serve a BPL; 

O que muda num sistema da qualidade com a BPL; 

Uma proposta de treinamento em BPL e Auditoria interna encontram-se no 

ANEX03. 

4.1.6 Avaliação da Situação Atual: 

Quase todas as organizações possuem partes de um Sistema da Qualidade. 

Portanto, a avaliação da situação atual é importante para definir os "gaps" que 

devem ser preenchidos. 

O aproveitamento de documentos, de métodos e cultura é fundamental pois se 

ganha muito tempo. 

Para avaliar a situação da Instituição serão elaborados questionários que serão 

aplicados gradativamente e respondidos por todos os colaboradores. Além de 

questionários serão realizadas entrevistas. 

É fundamental a elaboração de questionários bem estruturados, que envolvam 

todos os aspectos de análise desejados de modo que suas respostas traduzam a 

realidade da Instituição. Sempre que possível, a entrevista deve ser feita pois é a 

forma mais produtiva de coleta de informações. O contato direto com as pessoas 
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permite informações mais abrangentes e desperta para outros fatores de análise 

que possam passar despercebidos. 

4.1. 7 Disseminação da Implantação: 

A disseminação da informação sobre a intenção de implementar a BPL é 

fundamental em todos os níveis hierárquicos da organização. Quando todos são 

informados de maneira adequada, cria-se uma expectativa favorável à mudança. 

Assim, não há razões para não cooperar com a implementação. 

4.1.8 Elaboração e Implementação de Documentos: 

Deve-se elaborar uma lista dos documentos, com os respectivos responsáveis 

pela elaboração, priorizando em função das necessidades. 

A implementação de um documento significa tornar obrigatório para todos os 

colaboradores os requisitos preceituados. 

É uma atividade de fundamental importância que deve ser conduzida com 

firmeza e competência. Dela depende o sucesso ou não de todo o projeto. 

Alguns exemplos de documentos encontram-se no ANEXO 4. 

4.1.9 Auditorias Internas da Qualidade: 

A organização deve manter um cronograma de auditorias do Sistema da 

Qualidade de modo a identificar possíveis falhas e oportunidades de melhoria. 
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É um -processo independente de verificação do Sistema, realizado para 

comparar a fidelidade entre as atividades e um padrão especificado por um 

documento. 

Uma proposta de Relatório de Auditoria Interna encontra-se no ANEXO 5. 

4.1.1 O Manutenção do Sistema da Qualidade: 

A manutenção do Sistema da qualidade é um grande desafio, talvez maior do 

que o trabalho inicial de gerá-lo, pois há um desgaste natural do sistema. Portanto, 

a organização deve zelar pela disciplina e respeito às regras estabelecidas, a 

começar pela alta direção. 

As auditorias são sem sombra de dúvida, um dos mais poderosos agentes de 

manutenção dos Sistemas da Qualidade. Assim, as ações corretivas devem ter 

seguimento, de forma que eliminem as causas das não-conformidades. 

As análises críticas efetuadas pela alta direção devem direcionar o caminho a 

ser seguido de forma a obter resultados práticos dando credibilidade ao sistema. 

4.1.11 Motivação para a Qualidade: 

O objetivo da sistemática de motivação para a melhoria da qualidade é a busca 

constante pela qualidade e a sua melhoria sistemática e sustentada, frente aos 

desafios do mercado, para tanto é necessário que se tenha funcionários motivados 

para a participação do processo de melhoria e manutenção do próprio sistema. 

Para garantir este objetivo e atingir os resultados esperados, em concordância 

com o estabelecido na Política, serão planejadas atividades sistemáticas, com a 
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fmalidade de propiciar condições favoráveis para que o funcionário se motive em 

participar do processo de constante busca da melhoria da qualidade em um 

ambiente de trabalho harmônico e profissional. 

Cabe a Unidade de Garantia da Qualidade, continuamente identificar 

atividades sistêmicas e eventuais que venham a criar um ambiente favorável para 

que colaboradores se sintam motivados a participar em atividades de melhorias da 

qualidade. 

Algumas atividades sistêmicas a serem propostas para gerar um ambiente 

direcionado a que o funcionário se sinta motivado para a qualidade são: 

• Mural para a divulgação de assuntos do Sistema da Qualidade: mural contendo 

informações relacionadas com as atividades do Sistema da Qualidade, tais como 

programa de melhoria continua, gráfico de resultados de auditorias e outras que 

a Unidade de Garantia da Qualidade considerar conveniente. 

• Quadro da Política da Qualidade: divulgar a Política da Qualidade através de 

quadros expostos em diversos locais da empresa. Manter os quadros em locais 

visíveis e em bom estado de conservação. 

• Semana da Qualidade: definir uma programação de eventos para a Semana, 

escolhendo eventos que venham propiciar razões para que os colaboradores se 

sintam motivados para o processo participativo de melhoria da qualidade e 

sintam orgulho de fazerem parte do quadro de funcionários da empresa. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Este trabalho teve como objetivo principal desenvolver uma proposta que 

atenda as necessidades de implementação de um sistema da qualidade baseado no 

programa de BPL. Sendo a Instituição prestadora de serviços, observa-se que o 

principal elemento é o próprio ser humano, que acaba definindo, muitas vezes, o 

sucesso do processo de Implantação do Sistema da Qualidade na empresa, porque 

a implantação exige mudanças culturais muito grandes, assim como o 

envolvimento da alta direção e a forma de condução de todo processo. 

Além do fator motivacional, outros fatores importantes são a preparação e o 

entendimento, por parte dos colaboradores, do pôrque implantar o Sistema da 

Qualidade, quais as vantagens para a Instituição e as conseqüentes vantagens para 

o quadro de pessoal da empresa. Desta forma há uma grande preocupação em 

fazer com que todos os conceitos sejam absorvidos e divulgados. Acredita-se que 

ocorrerão problemas de resistência às mudanças, por parte de alguns 

colaboradores. Mas estes casos serão tratados à medida que acontecerem e o 

envolvimento das chefias serão fundamentais para resolver questões desta 

natureza. 

Acredita-se que o acesso às informações serão facilitados, assim como a 

agilidade e a veracidade das mesmas, permitindo agilidade na tomada de decisões. 

Outro fator importante será o conhecimento por parte da Instituição, do nível 

de satisfação do cliente, podendo observar as falhas operacionais, falhas de 

relacionamento com o cliente e obter um perfil mais fidedigno de sua clientela. 
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Será um grande desafio a implantação da consciência da continuidade, não 

permitindo que o Sistema da Qualidade seja esquecido. Assim, será necessário 

grande esforço no treinamento e na motivação dos seus colaboradores. 

Sem dúvida, a comunicação é essencial. Deve-se lembrar que o processo de 

comunicação envolve mais do que palavras. Deve-se avaliar como os 

colaboradores se sentem e reagem a respeito das oportunidades de se comunicar e 

participar. Recomendam-se reuniões departamentais regulares, onde as pessoas 

possam expor suas preocupações e a Instituição deve estar à disposição de seus 

funcionários e fazê-los com que participem, sempre que possível, dos processos 

de decisão. Isto faz com que haja um maior comprometimento por parte dos 

mesmos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ORGANOGRAMA DA INSTITUIÇÃO 

ORGANOGRAMA 

I CEPPA I 

I Conse\ho Técnico t
Administrativo ._____ _ ____. 

I 
I Diretor 

Vice-Diretor I 
Unidade da L H Unidade I 

Garantia da Qualidade 1 Administrativa 

._~------------~ 

i.~,,~_: ::· .. ;~==E=m:A:is:~:q:::~:v:::e:G:L:e:~:::~=o:s==~ 
l Recepção de Amostras 

Editora 

I _I_ 

I Coordenação I I Coodenação I Biológica Química 

H Microscopia I H Instrumental I I 
H Microbiologia I H Instrumental 11 J 

ª H I i .... J 
Flsico Química 

Alimentos 

t .... , Aguas J .... , Alimentos 

I····J Saneantes 
, .... , Agua 

L..J Lodo L.J Saneantes I 
--f Mamlferos I --f Absorçao Atõmica I 
-I Daphnia I --f OGM J 
-I Peixes J '--f Distribuição de Amostras I 
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ANEXO 2. COMUNICADO INTERNO 

CEPP A- Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos 
ADMJNISTRAÇÃO CENTRAL 

COMUNICADO INTERNO 

Convite: 

Convidamos todos os colaboradores a participarem da reunião sobre Gestã 

Qualidade. 

Motivo: 

Data: I I ------

Horário: hs 

Local: 

Data: Responsável: 

CEPP A/DQ-007/ROO. 

38 



ANEXO 3. PROPOSTA DE TREINAMENTO 

TREINAMENTO: BPL 

Título: IMPLANTACÃO DAS BPL 

LABORATÓRIO 

Previsão de realização: A combinar. 

Estrutura: Carga horária: 24 horas 

Objetivo 

BOAS PRÁTICAS DE 

Capacitar pessoal para a implementação da Norma NIT DICLA 028. 

Apoio aos usuários na implementação e na aplicação da norma em laboratórios. 

Apresentar e discutir modelos dos diversos documentos da qualidade necessários 

na Implantação da Qualidade. 

Atualizar o quadro de pessoal para atender aos requisitos da Norma. 

Público alvo 

Gerentes de Unidades da Garantia da Qualidade 

Gerentes Técnicos de Laboratórios 

Auditores Internos da Qualidade 

Pesquisadores 

Técnicos Responsáveis pelo Desenvolvimento de Ensaios. 
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Profissionais Responsáveis pela Implantação e Implementação dos Princípios de 

Qualidade em suas Instituições. 

Estratégia 

O treinamento se desenvolverá por meio da apresentação de transparências com 

exposição oral da instrutora e a interação com os participantes. 

Serão feitas dinâmicas de grupo para desenvolvimento de exercícios aplicados de 

vários itens da norma BPL. 

O treinamento consta de 16 horas teóricas e 8 práticas. 

Conteúdo programático 

a. Requisitos da Qualidade Aplicados a Laboratórios 

Documentos de Referência. 

Normas Oficiais usadas no Brasil 

b. As Boas Práticas De Laboratório - BPL 

Histórico 

Referências Bibliográficas 

Reconhecimento Internacional 

Testes e Estudos Recomendados 

Abrangência e Aplicação da Norma BPL oficial do país- INMETRO-NIT

DICLA-028 

Organograma BPL 
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• Organização e pessoal 

Recursos Humanos 

Capacitação do Pessoal 

Perfil do Pessoal 

Capacitação Técnica do Pessoal Envolvido nos Estudos BPL 

Perfil da Organização 

• Áreas de Laboratório 

Unidade Principal 

Unidade Operacional 

Áreas de teste 

Equipamentos 

Material 

Reagentes 

Sistema Teste 

Substância de Referência 

Substância Teste 

Amostras 

• Condições Adequadas para os Estudos 

Perfil do Pessoal 

Instalações 

Condições Ambientais 

Equipamentos 
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•Estudo 

Definição dos Estudos 

Plano de Estudos 

Estudos de Curta Duração 

Estudos 

Estudos de Campo 

• Documentos Gerados pelos Estudos 

Agenda- Mestre 

Plano de Estudo 

Procedimentos Operacionais Padrão- POP 

Dados Brutos 

Relatório Final 

• Conservação dos Documentos 

Arquivos de Registras 

Armazenamento e Conservação dos Dados Brutos 

• Validação de Métodos 

Conceitos 

Métodos utilizados 

• Utilização da Norma 

Conceitos gerais 

Objetivo a ser alcançado 

Referências Bibliográficas 
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• Aplicação de Sistemas de Qualidade em Laboratórios 

Vantagens e Desvantagens 

Envolvimento com outros Sistemas da Qualidade - IS0-9000 E ISO 14000 

Referências Cruzadas 

Bibliografia Adicional 

- Comparação com outros sistemas de qualidade, entre eles ISO Guia 17025. 

- Histórico e Conceitos de BPL e Garantia de Qualidade. 

-Terminologia utilizada em BPL. 

- Unidade Operacional e Equipamentos. 

- Organização e Pessoal envolvidos em BPL. 

- Condução de Estudos em BPL e Documentação necessária. 

- Visão Geral da Legislação Brasileira e Internacional. 

- Elaboração do Relatório Final e Arquivamento de dados, registros e material 

- Aspectos Práticos voltados à aplicação e exemplos de documentos necessários 
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TREINAMENTO: AUDITORIA INTERNA 

Título: FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS 

Previsão de realização: A combinar. 

Estrutura: Carga horária: 24 horas 

Objetivo 

Capacitar pessoal para a realização de auditorias internas. 

Preparar o pessoal para receber auditorias internas e externas. 

Atualizar o quadro de pessoal para atender aos requisitos da Norma. 

Público alvo 

Auditores Internos da Qualidade 

Pessoal em formação para auditor interno 

Gerentes técnicos 

Estratégia 

O treinamento se desenvolverá por meio da apresentação de transparências com 

exposição oral da instrutora e a interação com os participantes. 

Serão feitas dinâmicas de grupo para desenvolvimento de exercícios aplicados 

de vários itens da norma 19011 e incluem alguns exercícios de aplicação às 

normas BPL e ISO 17025. 

O treinamento consta de 16 horas teóricas e 8 práticas. 
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Conteúdo programático 

1. Gerenciamento de um programa de auditoria · 

• Objetivos e abrangência do programa de auditoria 

• Responsabilidades, recursos e procedimentos do programa de auditoria 

• Implementação do programa de auditoria 

• Registros do programa de auditoria 

• Monitoração e análise crítica do programa de auditoria 

2. Atividades de auditoria 

• Iniciando a auditoria 

• Realizando a análise crítica de documento 

• Preparando as atividades da auditoria no local 

• Conduzindo as atividades de auditoria 

• Preparando, aprovando e distribuindo o relatório de auditoria 

• Concluindo a auditoria 

• Conduzindo ações de acompanhamento de auditoria 

3. Competência e avaliação de auditores 

• Atributos pessoais 

• Conhecimento e habilidades 

• Educação, experiência profissional, treinamento em auditoria e experiência em 

auditoria 

• Manutenção e melhoria da competência 

• Avaliação de auditor 

4. Simulação de auditoria 
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ANEX04.EXEMPLOSDEDOCUMENTOS 

AGENDA-MESTRA: 

AGENDA-MESTRA 

Data de N"da N"do Substância Substância Data de Datado 

recepção da amostra protocolo teste de referência início do término do 

amostra ensaio ensaio 
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PLANO DE ESTUDO 

PLANO DE ESTUDO 

• PLANO DE ESTUDO N°: 

• TÍTULO DO ESTUDO: 

• PATROCINADOR: 

• LABORATÓRIO EXECUTOR: 
CEPP A- Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos 
Centro Politécnico- Prédio das Usinas Piloto- Bloco B- Sala PPOI 
CEP 81531-970 
Curitiba/PR 
Fone/fax (041) 266-1647 
e-mail: ceppa@engquim. ufpr. br 

47 



1.0 Título: 

2.0 Introdução: 

3.0 Objetivo: 

4.0 Definições/Siglas: 

5.0 Identificação da Substância-Teste: 

Nome comercial e/ou código: 

Nome comum do LA_: 

Nome químico (IUP AC): 

Composição: 

Número do Lote: 

6.0 Identificação da Substância de Referência: 

Nome comum do I. A.: 

Nome químico (IUP AC): 

Número do Lote: 

Pureza: 

Validade: 

7.0 Identificação do Sistema-Teste: 

Número do relatório de campo: 

Número do protocolo (campo): 

Cultura: 

Cultivar: 

Origem: 

48 



Descrição das amostras recebidas: 

(incluir data, embalagem, meio de transporte) 

N° amostra/identificação Dose aplicada 

* Dose aplicada do produto comercial 
DAT =dias após tratamento 

8.0 Materiais e Métodos 

8.1 Validação: 

8.2 Condução do Estudo: 

9.0 Registro: 

(g i.a./ha )* 
DAI Data aplicação 

Todos os registros e informações pertinentes ao estudo serão mantidos em pasta 

específica para cada ingrediente ativo, incluindo: 

Plano de Estudo e respectivos desvios e emendas (os dois últimos quando 

aplicáveis) 

Dados Brutos gerados durante a execução do trabalho 

Relatório de Campo 

As amostras serão mantidas em locais apropriados até que o Patrocinador, 

identificado neste Plano de Estudo, autorize o descarte. 

10.0 Responsabilidades do Pesquisador Principal: 

assegurar a identificação, estocagem e integridade do Sistema-teste na fase 

do Estudo sob sua responsabilidade 

emitir o Dados Bruto do Sistema-teste referente à condução do Estudo sob 

sua responsabilidade 
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assegurar o descarte apropriado do Sistema-teste 

assegurar que todas as não-conformidades sejam elas aos Procedimentos 

seguidos no Estudo e/ou Plano de Estudo sejam anotados, quando 

ocorrerem, e que, quando necessário, ações corretivas sejam tomadas, 

devidamente registradas e comunicada a todo o pessoal envolvido 

11.0 Alterações do Plano de Estudo: 

As alterações ao Plano de Estudo, quando necessárias, serão feitas na forma de 

desvios ou emendas, anexadas ao mesmo e informadas a todo o pessoal 

envolvido. 

Estas alterações só serão feitas com a concordância do Diretor de estudo e as 

mesmas serão integralmente reportadas a ele na forma de desvios. 

12.0 Datas propostas: 

Início do estudo: 

Início do ensaio: 

Final do ensaio: 

Final do estudo: 

13.0 Referências: 
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Aprovação do Plano de Estudo: 

Nome 
Diretor de Estudo 

Nome 
Pesquisador Principal 

Nome 
Gerente-técnico 

Nome 
Representante do Patrocinador 

Data 

Data 

Data 

Data 
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ANEXOS. RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 

CEPPA - Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos 
GARANTIA DA QUALIDADE 

~ 

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS 
TÉCNICOS DAS BPL 

Unidade avaliada: ------------------------------------
Sigla da Unidade: _____ _ 

Nome do Gerente e/ou substituto: -------------------------
Data da Auditoria Interna: I I início: término: ---
Se necessário 

Data da Auditoria Interna: I I início: término: ---

Participantes: Assinatura: 

AUDITORIA DE ESTUDO 

1. Plano de Estudo ~: 
2. Título do Estudo : 
3. Sutistâttica-teste: 
4. Substância de referência: 
5. Sistema-teste: 

Legenda: 

S- Satisfatório I- Insatisfatório NA -Não aplicável 
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A) ORGANIZAÇAO s I Obs. 
1 - Está em documento a responsabilidade pela implantação dos 
Procedimentos do laboratório? 
2 - O Laboratório possui Procedimentos Operacionais ? Qual a 
etapa de implantação ? 
3 - O Laboratório possui organograma onde aparece os seus 
componentes 
4 -Existe política da qualidade para o Laboratório definida pelo 
Laboratório ? 
5 - Os procedimentos para alterações do Manual de Qualidade 
estão regulamentados ? 
6 - Existe controle na distribuição da documentação da Qualidade 
? 
7 - Estão disponiveis cópias do manual, Procedimentos e 
instruções para qualquer pessoa da organização que as necessite 
? 
8 - Está estabelecido o prazo para revisão do manual e demais 
documentos da qualidade ? 
9 - O Laboratório possui sistemática que garanta a prevenção 
contra influências de terceiros nos resultados dos serviços ? 
B) ORGANIZAÇAO E PESSOAL DO s I Obs. 
LABORATÓRIO 
1- O número de pessoas e suficiente para uma boa condução dos 
ensaios? 
2 - E mantido um registro das qualificações, treinamento, 
experiência e descrição de cargo para cada profissional envolvido 
na área? 
3 - As qualificações, o treinamento e a experiência são 
adequados? 
4 - São aplicadas precauções de higiene e segurança de acordo 
com normas vigentes ? 
5 -0 Pessoal toma precauções para evitar a contaminação do 
ensaios? 
6 - Existe um Programa de Garantia da Qualidade com pessoal 
designado? 
7 - Para cada estudo ( análise ), é designado um Diretor de Estudo 
com formação, treinamento e experiência apropriados, antes que 
o estudo seja iniciado? 
8 - Se for necessário, o Diretor de Estudo é substituído? 
9 - Essa substituição é documentada? 
1 O- Há um responsável designado pelo gerenciamento do 
arquivo? 
11 -Em caso de exigência do Orgão Fiscalizador/ Credenciador, 
a unidade operacional participa em Programas Interlaboratoriais? 
C) AUDITORIA s I Obs. 
1 - Existe um programa para estas auditorias? 
2 - Estas auditorias são realizadas por pessoal independente da 
atividade a ser auditada? 
3 - Os resultados das auditorias são arquivados pelo laboratório? 
D) PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE s I Obs. 
1 - O laboratório tem um programa de garantia de Qualidade ? 
2 -A unidade de garantia da qualidade realiza inspeções 
periódicas ? 
3 - Registras desses procedimentos são mantidos ? 
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E) CONDIÇOES AMBIENTAIS s I Obs. 
1 - Estão estabelecidas pelo Laboratório as condições ambientais 
adequadas para seu funcionamento ? 
2 - Existe controle e monitoramento adequado destas condições ? 
3 - Em caso de alterações nestas condições, existe procedimento 
prevendo qual a atitude que deve ser tomada ? 
4 -Existe acesso restrito e controlado para o Laboratório ? 
F) REGISTROS DE ANALISE s I Obs. 
1 - Existem registros das análises executadas pelo Laboratório ? 
2 - Existe procedimento para garantir a confidecialidade, 
rastreabilidade e segurança dos relatórios fornecidos pelo 
Laboratório ? 
3 - Existe critério definindo o tempo que deve ser guardado os 
registros dos serviços executados ? 
4 -As observações e os cálculos originais são guardados pelo 
Laboratório 
5 - Existem pessoas autorizadas, com assinaturas reconhecidas, 
responsáveis pela emissão dos certificados e relatórios ? 
G) CONDUÇAO DO ESTUDO s I Obs. 
1 - Existe um protocolo antes do início dos estudos ? 
2 - O protocolo é arquivado ? 
3 - Essas mudanças ou revisões, incluindo justificativas, são 
documentadas, datadas e assinadas pelo diretor de estudo e 
anezadas ao protocolo ? 
4 - O protocolo contém no mínimo : 
a) O método estatístico proposto para ser usado ? 
b) Título descritivo ? 
c) Declaração da natureza e do _proposito do estudo ? 
d) Substâncias de referência e de controle a serem usadas ? 
e) Nome e endereço do patrocinador? 
f) Nome e endereço da unidade operacional ? 
g) Nome e endereço do diretor de estudo ? 
h) Data de aprovação do protocolo por assinatura do diretor de 
estudo? 
i) Datas propostas para início e fim do experimento ? 
j) Data provável de fnn de estudo ? 
5-Métodos 
- Existem Referência a métodos validados ? 
H) RELATORIO DO ESTUDO s I Obs. 
1) O relatório final contém no mínimo: 
a) Uma declaração do diretor de estudo mencionando aceitação e 
responsabilidade pela validade do estudo e confirmando que o 
estudo foi conduzido de acordo com os Princípios das BPL's? 
b) A descrição de todos os fatos que podem ter afetado a 
qualidade ou integridade dos dados ? 
c) Um título descritivo? 
d) Identificação da substância teste ? 
e) Identificação da substância de referência? 
f) Identificação da substância de controle ? 
g) Caracterização da substância teste, incluindo pureza, 
estabilidade e lomogeneidade ? 
h) Nome e endereço do laboratório ? 
i) Nome do diretor de estudo ? 
j) Nome de outras pessoas envolvidas significativamente no 
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estudo? 
k) Datas nas quais o estudo foi iniciado e finalizado ? 
1) Uma declaração da unidade de garantia de qualidade certificado 
em que datas foram realizadas inspeções e em que datas 
quaisquer não conformidades foram relatadas ao gerente e ao 
diretor de estudo ? 
m) Descrição do material e métodos utilizados? 
o) Referência aos procedimentos oficiais ou oficialmente 
reconhecidos ? 
2) Da lista de dados a serem registrados? 
a) Os resultados apresentados nos relatórios (intermediários e 
final ) são consistentes e refletem os dados brutos ? 
b) E dada uma única identificação a cada estudo ? 
c) Todos os ítens que dizem respeito a este estudo portam essa 
identificação ? 
d) O estudo é conduzido de acordo com o protocolo ? 
e) rodos os dados gerados durante a condução dos estudos são 
registrados, de forma legível, direta, pronta e exatamente ? 
- Essas entradas de dados são rubricadas e datadas ? 
- Quando qualquer mudança é feita, o dado entrado previamente 
ainda fica legível? 
- A pessoa que dá entrada ao novo dado data, assina e explica o 
motivo da mudança ? 
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