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RESUMO  
 

O mercado empresarial vêm exigindo que as empresas invistam cada vez mais em 
melhorias e inovações que vão além de mudanças simples, são projetos desafiadores que devem 
ser gerenciados com maestria. Nesse contexto encontram-se as indústrias farmacêuticas, com 
seus inúmeros requisitos de operação, sendo um dos principais e mais cobrados: as Boas 
Práticas de Manufatura  BPM, que estabelecem as regulamentações do setor. No Brasil, a 
Anvisa  Agência Nacional de Vigilância Sanitária é a responsável pela fiscalização dos 
requisitos BPM nas indústrias. Assim, com o constante crescimento do uso da Gestão de 
Projetos nas empresas, o objetivo desta pesquisa é analisar o gerenciamento de projetos no 
setor farmacêutico sob a ótica das Boas Práticas de Manufatura. O trabalho, a partir de uma 
pesquisa literária, descreve os principais procedimentos de Gerenciamento de Projetos no setor 
farmacêutico, apresentando as maiores dificuldades enfrentadas. No final, é possível perceber 
que o grande número de requisitos e exigências da indústria farmacêutica alteram o padrão de 
gerenciamento de projetos, exigindo uma bagagem preliminar dos profissionais. 

 

 

 

Palavras-chave: Boas Práticas de Manufatura (BPM); gerenciamento de projetos; indústria 
farmacêutica. 
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ABSTRACT 

 

The business market has been demanding that companies invest more and more in 
improvements and innovations that go beyond simple changes, they are challenging projects 
that must be masterfully managed. In this context, there are the pharmaceutical industries, with 
their numerous operating requirements, one of the main and most charged: the Good 
Manufacturing Practices - BPM, which establish the regulations of the sector. In Brazil, Anvisa 
 National Health Surveillance Agency is responsible for overseeing BPM requirements in 

industries. Thus, with the constant growth in the use of Project Management in companies, the 
objective of this research was to analyze project management in the pharmaceutical sector from 
the perspective of Good Manufacturing Practices. The work, from a literary research, describes 
the main procedures of Project Management in the sector, presenting the biggest difficulties 
faced. In the end, it is possible to see that the large number of requirements and requirements 
of the sector change the standard of project management, requiring a preliminary background 
from professionals. 

 

 

 

Keywords: Good Manufacturing Practices (GMP); project management; pharmaceutical 
industry.  
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1. Introdução 
 

O avanço da globalização no mundo fez com que novas posturas sejam cobradas das 
empresas para se tornarem competitivas, tais como inovação e melhorias contínuas em curtos 
períodos, adequando-se as mudanças e desafios impostos pelo mercado. Para isso, as 
companhias vêm investindo em projetos vinculados às estratégias da organização. Os projetos 
são as principais ferramentas responsáveis pelas mudanças e inovações das empresas, 
fornecendo vantagens competitivas. Para o bom desenvolvimento de um projeto é de suma 
importância conhecimentos de Gerenciamento de Projetos, e é por esses motivos que nos 
últimos anos as empresas vem investindo bastante neste setor (MARQUES JÚNIOR; 
PLONSKI, 2011). Uma das principais vantagens do uso do gerenciamento de projetos é 
centralizar as atividades de gestão de recursos, pessoas, tempo, qualidade de serviço e aumento 
da produtividade, mantendo um controle maior dessas áreas.  

De acordo com o Global Pulse of the Profession 2021, cerca de 61% dos profissionais 
relataram ganho de produtividade em suas organizações após a implementação do 
gerenciamento de projetos em suas organizações. Dessa forma, observa-se que o 
gerenciamento de projetos se tornou um pilar importante do ramo empresarial. 

Nesse contexto encontra-se o mercado farmacêutico brasileiro, composto por mais de 
221 mil profissionais atuando no ramo (CFR-PI, 2020) movimentando cerca de R$ 70 bilhões 
por ano, o equivalente à 2% do mercado mundial do setor, de acordo com os levantamentos da 
consultoria IQVIA. Esses dados mostram como o setor é representativo no Brasil.  

A indústria farmacêutica, que ocupa a sétima posição em termos de faturamento no 
ranking das vinte maiores economias do mundo, é responsável pela produção, distribuição e 
comercialização de medicamentos (Sindusfarma, 2020), e, nos últimos anos vem adotando as 
práticas de gerenciamento de projetos para manter-se competitiva no mercado. O setor 
farmacêutico é extremamente padronizado e controlado, sendo regulado pelo poder público. 
No Brasil a inspeção do setor farmacêutico é realizada pela Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Dessa forma, foi definido que os produtos sujeitos à fiscalização da 
vigilância sanitária, tais como os medicamentos, somente poderão ser produzidos, vendidos, 
importados, exportados, ou armazenados apenas com a liberação da Anvisa (ALENCAR, 
2005). 

Além das especificações do poder público, a fabricação de medicamentos depende do 
cumprimento de uma série de práticas e controles para assegurar a garantia de qualidade dos 
produtos. Esse conjunto de requisitos são conhecidos como as Boas Práticas de Fabricação 
(BPF), também conhecidas como Boas Práticas de Manufatura (BPM) para a indústria de 
medicamentos, estabelecidos como obrigatórios pela RDC nº17 apenas em 2010.  

As BPM abrangem toda a indústria farmacêutica, em especial sobre as áreas produtivas 
(PINTO, 2010) definindo uma série de documentações obrigatórias para cada parte da empresa. 
Portanto, quando implementados os projetos, é mandatório conhecimento sobre esses 
requisitos. Por esses motivos, a atividade de gestão de projetos é de alta complexidade no setor 
farmacêutico, onde cada fase do projeto tem sua respectiva necessidade. 
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As BPM das áreas produtivas são as que tem influência sobre o produto final, podendo 
impactar no desempenho da produção em caso de falhas. São exemplos de áreas produtivas o 
maquinário produtivo, depósitos de armazenamento,  até mesmo os locais de instalações das 
utilidades. Dessa forma, projetos realizados nestes locais podem possibilitar melhorias na 
produtividade. Apesar do local de grande potencial, é preciso atentar-se à legislação do setor 
farmacêutico e as práticas de gerenciamento durante a execução do projeto, uma vez que 
qualquer alteração nestas áreas é de extrema criticidade, sendo necessária atenção máxima. 

Da mesma forma, em caso de mobilização de área produtiva para desenvolvimento de 
um projeto resultando em atraso no cronograma por exemplo, pode significar perda produtiva, 
perda de material e diminuição nos KPIs da empresa. 
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2. Objetivos 
 

2.1 Objetivo geral: 

 A partir da literatura existente e das informações disponíveis na internet foi 
desenvolvido um panorama geral do gerenciamento de projetos e comparado com as Boas 
Práticas de Manufatura no campo da indústria farmacêutica, apresentando a importância desses 
conhecimentos no desenvolvimento de projetos realizados no setor. 

2.2 Objetivos específicos: 

Os objetivos específicos do presente trabalho são: 

1. Levantar/analisar o panorama geral da gestão de projetos nas Indústrias Farmacêuticas; 
2. Identificar os requisitos regulatórios para gestão de projetos. 
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3. Justificativa 
 

A execução de projetos na indústria farmacêutica exige uma atenção maior e o 
cumprimento de uma série de requisitos quando comparado com outros setores de fabricação, 
por conta da natureza do produto e toda fiscalização envolvida, estabelecida pelas Boas práticas 
de Manufatura determinadas pela agência sanitária do Brasil, a Anvisa.  

A Anvisa foi criada em 1999 com o objetivo de fiscalizar o controle de qualidade, 
monitorar os preços e regulamentar o setor farmacêutico, realizando inspeções anuais. 

Levando em consideração a importância da indústria farmacêutica para a sociedade, o 
presente trabalho teve como motivação principal a falta de textos científicos que abordassem o 
tema de Gerenciamento de Projetos sobre a ótica das Boas Práticas de Manufatura.  

Desde então, surgiu o interesse em sanar a lacuna na literatura no sentido de se 
evidenciar o benefício do mapeamento dos requisitos e qual a importância da gestão de projetos 
na esfera das indústrias que fazem uso das BPM em especial da farmacêutica. A necessidade 
de controle da gestão de projetos sob a ótica da BPM nas indústrias farmacêuticas é essencial 
pela complexidade do produto final desenvolvido e riscos envolvidos (perdas monetárias, 
danos físicos, entre outros). Qualquer alteração em área produtiva é de extrema relevância para 
o funcionamento da indústria como um todo para que todos os requisitos de operação estejam 
de acordo, desde a qualidade, preservação dos produtos, armazenamento, distribuição, perdas, 
garantia da segurança, confiabilidade, rastreabilidade dos processos e produtos estejam de 
acordo com os padrões preestabelecidos pela legislação. Por isso, a criticidade de um projeto 
realizado nas áreas produtivas está relacionada ao conhecimento do executor que deverá 
colocar em prática os requisitos para que sejam cumpridas as normas regulamentadoras que 
liberam a operação.  

Portanto, todo conhecimento na área de Gerenciamento de Projetos traz benefícios para 
as empresas, em especial para a indústria farmacêutica, por garantir qualidade de entrega e 
execução.   
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4. Revisão da Literatura 
 

Neste capítulo serão abordados os principais conceitos para contextualização da gestão 
de projetos na área da indústria farmacêutica. 

 

4.1. Gerenciamento de Projetos 
 

Gerenciamento de projetos é definido como a ação de programar, planejar e controlar 
um conjunto de tarefas interligadas com objetivos a serem alcançados, para benefício de algo 
(PMI, 2008). Este conceito é amplo, e, portanto, antes de compreender o que é gerenciamento 
de projetos, é necessário,  saber reconhecer o que é um projeto.  

De acordo com Kerzner, (2002) um projeto é uma atividade temporária, com início, 
meio e fim; que possui um objetivo único e personalizado, seja um produto, um serviço ou um 
resultado; e um orçamento, tempo, recursos e pessoas disponíveis. Isto é, diferente de um 
processo/operação realizado com frequência obtendo sempre o mesmo resultado, o projeto tem 
um objetivo final bem delimitado. 

Para que o objetivo do projeto seja alcançado, é de suma importância que seja feita uma 
gestão de projeto. Para isso, é preciso garantir que o ciclo de vida siga todas as etapas e ao final 
obtenha resultados adequados para a empresa, com relação aos prazos e custos definidos, como 
para o cliente final. Gerenciar projetos envolve muito mais do que apenas a execução de tarefas, 
habilidades organizacionais e coordenação de pessoas e recursos; significa aplicar 
conhecimentos, ferramentas e habilidades durante todo o processo.  

O gerenciamento de projetos é uma atividade relativamente nova apesar de ter feito 
parte da humanidade desde os primórdios, seja de maneira involuntária ou não. As grandes 
obras da antiguidade como as pirâmides do Egito construídas no século 2400A.C., os templos 
Gregos datados do século 5 A.C., Muralha da China no século 11 entre outras construções são 
exemplos de grandes projetos, que necessitaram, mesmo que indiretamente, de habilidades 
mínimas de coordenação e planejamento de recursos, tempo e pessoas (VIEIRA, 2003). 

Apesar de existirem indícios de conhecimentos de gestão de projetos no 
desenvolvimento das grandes obras das civilizações, foi a partir da década de 60 que essa 
atividade passou a fazer parte do nível gerencial das organizações, surgindo os primeiros 
estudos focados em gestão de projetos. De acordo com Verzuh, (2000), os militares dos Estados 
Unidos foram os pioneiros no uso do conceito de gestão de projetos, durante a guerra fria 
(1947), foi desenvolvida uma ferramenta com o objetivo de reduzir o tempo de montagem de 
embarcações bélicas, essa ferramenta hoje é conhecida como PERT. Esse método foi criado, 
pois usualmente a construção dessas embarcações levavam mais de 10 anos para serem 
montadas, já com o uso da ferramenta, passou a levar menos tempo para executar o mesmo 
serviço Essa ferramenta um importante marco para o início do desenvolvimento de gestão de 
projetos, a partir dessa época que o conceito começou a migrar da esfera militar e foi para os 
demais setores, como o empresarial. 

Nesse contexto, a gestão de projetos foi sendo cada vez mais reconhecida e estudada, 
espalhando-se em grande escala para outras áreas em meados de 1980 (Promon, 2008). 
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De acordo com Standish Group International - 2000, em um relatório de análise de 
projetos que obtiveram sucesso ou falharam nos Estados Unidos, o percentual de sucesso dos 
projetos realizados foi de 34% em 1994 para 54% em 2000, como pode ser visto na Figura 1, 
indicando que o aumento de maturidade na gestão de projetos aumenta a possibilidade de 
sucesso dos projetos. 

Figura 1. Evolução do sucesso e fracasso em projetos entre o ano de 1994 e 2000 

 

Fonte: The Standish Group International, 2001. 

A primeira instituição criada e reconhecida mundialmente que abordou a gestão de 
projetos foi o Project Management Institute  PMI, fundado em 1969, com o objetivo principal 
de avançar os desenvolvimentos da prática, ciência e profissão de gerenciamento de projetos. 
O PMI começou com um grupo de 5 voluntários e hoje é a principal instituição sem fins 
lucrativos de gestão de projetos internacional, responsável pela certificação de inúmeros 
profissionais. O PMI define gerenciamento de projetos como sendo a aplicação de habilidades, 
conhecimentos, técnicas e ferramentas à um conjunto de atividades para atender aos requisitos 
de um projeto. 

Os projetos não estão relacionados apenas a entregas físicas, podem ser elementos 
intelectuais como livros, projetos acadêmicos de pesquisa, projetos civis de construção, 
projetos de desenvolvimento pessoal, entre outros.  

Diante de tantos tipos de projetos, existem ferramentas e metodologias adequadas para 
utilização no seu decorrer, a fim de torná-lo o mais eficiente e controlado. Dessa maneira, o 
gerenciamento de projetos tornou-se uma tecnologia competitiva utilizada para desenvolver 
novos negócios, manter ou aperfeiçoar os já existentes. 

Com esses avanços, a gestão de projetos vêm se tornando cada vez mais um pilar de 
extrema importância para as empresas e companhias, não apenas para desenvolvimento interno, 
mas também para benefício dos clientes. Além desses ganhos, o GP traz benefícios para todas 
as áreas, não apenas para projetos físicos. 

Assim, esse conceito abrange muito mais do que a gestão de pessoas, custos, prazos e 
atividades realizadas, é necessário que o gerente de projeto saiba conversar com seu time, 
analisar a qualidade do serviço, entre outras atividades. 
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Para um projeto ser desenvolvido com eficiência, é necessário que alguns conceitos 
estejam bem desenhados desde o seu início. A seguir serão abordados os principais aspectos 
que devem ser elaborados e desenvolvidos durante um projeto. 

 

4.2. Fases do projeto  
 

Um projeto é formado por um conjunto de ações que são subdivididas em grupos 
chamados fases. Essas fases são: Inicialização, Planejamento, Execução, Controle e 
Encerramento (Figura 2).  

Figura 2. Fases de Implementação de projetos. 

 

Fonte: PMI, 2004. 

Na fase de Inicialização, são definidas todas as necessidades do projeto (financeira, 
física e mão de obra) e apresentados para os superiores de uma organização, para autorização 
ou não caso estes apresentem viabilidade e relação com as estratégias organizacionais. 

Após autorizado, o projeto começa a ter suas atividades planejadas. São consideradas 
nessa fase, a definição do escopo (atividades que deverão ou não ser realizadas), o tempo de 
execução - em escala macro, de início e fim do projeto, e micro, de cada atividade; os custos 
envolvidos, e possíveis riscos que poderão aparecer. Definidos estes tópicos, o projeto passa 
para a fase de execução, durante esse período o planejamento também é alterado de acordo 
com a demanda. Essas fases são sempre monitoradas a fim de manter tudo sobre controle e 
possibilitando traçar novas rotas em caso de problemas. Ao final do projeto este é encerrado, 
passando por processos de documentação e coleta de dados. 

Cada uma dessas fases requer um esforço determinado de acordo com sua evolução no 
tempo do ciclo de vida do projeto. Nas fases de inicialização o nível de trabalho é bem menor 
quando comparado com as demais fases, já que o projeto ainda não adquiriu uma complexidade 
alta. A Figura 3 traduz bem estes indicadores. 
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Figura 3. Ciclo de vida de um projeto em função do tempo e esforço. 

 

Fonte: Vargas, 2005. 

Além disso, a possibilidade de alteração do projeto em cada uma das fases também pode 
ser mensurada como pode ser visto na Figura 4. Na fase de inicialização, o escopo é maleável 
e aceita alterações, enquanto na fase de execução e finalização, a alteração do escopo é mais 
complexa pois pode ter um custo elevado. 

Figura 4. Grau de oportunidade da mudança em função do tempo. 

 

Fonte: Matos, 2010. 
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4.3. Project Management Institute  
 

O Instituto de Gerenciamento de Projetos, PMI, fundado em 1969, foi a primeira 
instituição internacional sem fins lucrativos desenvolvida para o setor de projetos. Com o 
intuito de manter as metodologias de projetos sempre atualizadas, o PMI desenvolveu um guia 
que é atualizado a cada 4 anos, o Guide to the Project Management Body of Knowledge  
PMBOK. A primeira versão publicada deste guia é datada em 1987, desde então já foram 
publicadas 7 edições, sendo a mais atual a do ano de 2021. A certificação oferecida pelo PMI 
é feita em cima das metodologias e práticas do PMBOK. Após o certificado, o profissional 
deve renovar seu título a cada 3 anos. Além da vantagem de possuir práticas atualizadas, a 
certificação oferecida pelo PMI é reconhecida no mundo inteiro. 

O PMBOK é desenvolvido e atualizado de acordo com as tendências atuais do mercado, 
estando aberto a alterações de conceitos e filosofias. A versão 5 do guia, publicada em 2013, 
traz o conceito de projeto bem sucedido como aquele que cumpre com os indicadores de custo, 
tempo e uma entrega de qualidade. Já na versão 7, a mais atual do guia, publicada em 2021, 
afirma que o um projeto bem sucedido é aquele que atende ou supera a expectativa dos 
stakeholders e cumpra com as necessidades do usuário, independentemente de possíveis 
alterações de custo e cronograma.  

Atualmente, o PMI é uma das principais instituições relacionadas ao desenvolvimento 
de novos conceitos acerca de GP, e, nos últimos anos tem evoluído exponencialmente. Um 
dado que ilustra isso é o número de filiações ao PMI, que teve um crescimento durante o 
período da década de 90 até o início de 2000, começando com cerca de 5.000 filiados em 1991 
e aumentando em 15 vezes os números de associados ao final de 2002 (PMI). Hoje a instituição 
conta com mais de 600.000 filiados oriundos de 200 países (PMI, 2019). 

 

 

4.4.  Indústria Farmacêutica 
 

A indústria farmacêutica é responsável por pesquisar, desenvolver, produzir, 
comercializar e distribuir medicamentos que atuam como medidas profilática, curativa e 
paliativa. Este departamento está inserido em um setor complexo, amplo e muito lucrativo. 
Com faturamentos exorbitantes e crescentes ano a ano, é um dos setores da indústria que mais 
lucra. No ano de 2021 o setor faturou 143,5 bilhões de reais no Brasil tendo um aumento de 
113% em relação ao ano anterior segundo IQVIA, 2021. 
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Figura 5. Faturamento do varejo farmacêutico (em bilhões de reais). 

 

Fonte: IQVIA, 2021 

Diante do fato do progresso da indústria farmacêutica estar associado a medicina 
(BASTOS, 2005), conforme as descobertas médicas vão acontecendo, o setor as acompanha e 
coloca em prática de acordo com tais necessidades. Da mesma forma, durante a revolução 
industrial, a introdução da penicilina (remédio que combate infecções) no mercado trouxe a 
necessidade de produção em massa do medicamento, surgindo então as primeiras fábricas do 
setor. Assim sendo, a área farmacêutica que antes era focada em atender individualmente e de 
forma personalizada, passou a oferecer medicamento em escala industrial e de maneira 
genérica, surgindo então a indústria farmacêutica. 

No Brasil, o desenvolvimento do setor farmacêutico iniciou a partir de 1908 com a 
criação da Botica Real Militar pela corte real portuguesa no Rio de Janeiro (Figura 6). Nesse 
local eram observadas as primeiras práticas dos boticários no Brasil (manipulação de planta 
com finalidade medicinal) (FIOCRUZ, 2009). 

Figura 6. Botica Real Militar, 1908. 

 

Fonte: Fiocruz, 2009. 

No ano de 1930, a indústria farmacêutica brasileira foi consolidada e apresentou os 
primeiros indícios de desenvolvimento, apesar do início tardio quando comparado com outros 
locais do mundo. Porém, foi apenas na década de 50 que começaram a ocorrer mudanças e 
desenvolvimentos significativos neste setor, com elaboração de políticas públicas e a abertura 
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do país às empresas estrangeiras. Dessa forma, muitas empresas internacionais vieram para o 
Brasil, trazendo investimento externo para o país, consequentemente aumentando a 
competitividade entre as empresas do setor. Por outro lado, essas indústrias já possuíam uma 
alta maturidade e processos robustos, internalizando a produção (BRITO E PONTES, 2010), 
desestimulando o desenvolvimento local de fármacos, ampliando assim a dependência do setor 
por importações (PRADO, 2011).  

Para mudar esse cenário, as farmacêuticas locais se apoiaram no fato de que a legislação 
brasileira sobre as patentes dos medicamentos era inexistente (MAGALHÃES et al.,2003), e 
introduziram o mercado de genéricos, fortalecendo as empresas de capital nacional e 
estimulando novamente o crescimento de medicamentos no território (FRENKEL, 2001).  

Os produtos produzidos na indústria farmacêutica são sensíveis e necessitam de 
cuidados minuciosos em todo processo, desde a escolha do fornecedor de matéria prima e do 
modo de produção até o armazenamento e pós-venda dos produtos por conta da relevância da 
qualidade dos medicamentos frente à saúde da população. Desse modo, é essencial ter um forte 
controle de qualidade com a finalidade de manter o produto final nos padrões exigidos. O 
controle de qualidade atua em todos os níveis do processo, sempre procurando manter a 
qualidade, otimização, padronização do processo, controle sobre a origem dos insumos e local 
de produção (ROCHA E GALENDE, 2014).  

Para manter o alto nível do controle de qualidade do setor, fez-se necessária a criação 
de um conjunto de normas sobre os procedimentos das indústrias farmacêuticas, surgindo então 
as Boas Práticas de Manufatura (BPM)  

Além das diretrizes obrigatórias do setor farmacêutico, este também possui áreas com 
diferentes níveis de exigências. As áreas produtivas são as que possuem maior número de 
requisitos, também conhecidas como áreas gxp. O termo gxp, faz referência às 
regulamentações e orientações aplicáveis a inúmeras organizações. Cada letra do termo tem 

g  do inglês good p  do inglês practices ou práticas; 
 faz referência à um conjunto de letras, podendo fazer referência à: GMP  Good 

Manufacturing Practices (Boas Práticas de Manufatura), GCP  Good clinical practices (Boas 
práticas clínicas), GFP  Good financial practices (Boas práticas financeiras), entre outras. Ou 
seja, a expressão gxp é um termo geral que indica as boas práticas que devem ser adotadas por 
um setor qualquer.  

gxp -se referência as áreas que têm 
requisitos BPM a serem seguidos. No setor farmacêutico as áreas gxp são os locais onde há 
contato com o produto final sendo eles, principalmente, a área de produção, embalagem e 
armazenamento. 

 

4.5. Anvisa 
 

Criada em 1999, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa é a agência 
reguladora, vinculada ao Ministério da Saúde, estabelecida a partir da Lei N°9.782, de 26 de 
janeiro de 1999, com o objetivo de realizar a fiscalização e o controle sanitário sobre os 
processos de produção e comercialização de medicamentos, cosméticos e alimentos.  
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Nesse contexto, a Anvisa é responsável pela análise de qualidade da fabricação e 
posterior aprovação dos produtos comercializados e produzidos no território nacional e 
produtos estrangeiros comercializados no Brasil. Por isso, a indústria farmacêutica deve 
garantir que seus produtos sejam padronizados e possuam qualidade, a fim de evitar danos ao 
usuário final.  

No âmbito internacional, outras agências regulamentadoras já existiam e eram bem 
consolidadas quando a Anvisa foi criada, como a FDA  Food and Drug Administration (USA) 
uma das pioneiras do setor e a desenvolvedora do conceito da BPM, criando as GMP  Good 
Manufacturing Practices após uma série de ocorrências críticas. 

Entre as regulamentações estabelecidas pela Anvisa no setor de produção de 
medicamentos, destacam-se as Resolução de Diretoria Colegiada que definem os requisitos de 
operações do setor farmacêutico. Dentre as mais importantes está a RDC n.º 17, de 16 de Abril 
de 2010 a qual dispõe sobre as BPM de Medicamentos.  

Uma das principais atividades realizadas pela Anvisa é o processo de auditoria 
farmacêutica, um instrumento de verificação e avaliação dos processos, instalações e 
procedimentos de uma indústria farmacêutica. O objetivo principal desse processo é verificar 
se atende aos padrões e boas práticas estabelecidos. 

A auditoria é realizada anualmente conforme a RDC 17/2010. Neste processo, são 
documentadas as evidências, relatórios e planos de ação. Em caso de não conformidade com 
algum padrão, a empresa pode levar multa e ser fechada por tempo indeterminado. Por isso é 
de suma importância que a indústria farmacêutica esteja em conformidade com todos os 
padrões estabelecidos. 

 

4.6. Boas Práticas de Manufatura  
 

As Boas Práticas de Manufatura - BPM são um conjunto de procedimentos que tem por 
objetivo garantir um padrão mínimo de qualidade de operação de indústrias de diversos ramos, 
podendo ser essas de alimentos, medicamentos, agronomia, entre outras. O foco principal deste 
trabalho é sobre as BPM aplicadas à indústria farmacêutica, ou seja, as BPM de Medicamentos 
(2018). As BPM do setor farmacêutico atuam sobre as instalações, equipamentos, 
procedimentos, fornecedores, e, principalmente sobre as áreas produtivas, visando assegurar 
que os requisitos mínimos de qualidade dos medicamentos sejam atendidos, garantindo a sua 
segurança e a eficácia (PINTO, 2010).  

Os princípios BPM giram em torno da verificação de contaminação, validação, 
qualificação, documentação, treinamento dos operadores e qualidade do produto (LINTNER, 
2009). De acordo com Santos, et al. (2009), os princípios de BPM procuram integrar a 
produtividade, qualidade do produto e segurança na realização dos processos produtivos. 
Assim, as normas de BPF não se limitam a análises qualitativas, mas também englobam a 
minimizaçao de riscos de não qualidade do produto. 
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No Brasil, as BPM, também conhecidas como Boas Práticas de Fabricação  BPF, são 
uma das resoluções regulatórias estabelecidas pela ANVISA (SANTOS, 2009). Segundo a 
Organização Mundial da Saúde (2015), as BPM são o aspecto da garantia de qualidade que 
certifica a consistência da produção dos medicamentos, bem como o controle relacionado aos 
padrões de qualidade. 

A aplicação da BPM é estabelecida pela RDC N°17, 16 de abril de 2010 que define as 
BPM como a parte da Garantia da Qualidade, listando todos os requisitos para funcionamento 
das áreas produtivas de uma indústria farmacêutica. 

Para comprovar que a indústria farmacêutica segue as indicações das BPF é emitido 

pela Anvisa um Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF). Esse certificado possui 

validade de 2 anos e é emitido por meio de inspeções realizadas pelas Vigilâncias Sanitárias 

(Visas) dos Estados, Municípios ou Distrito Federal.  

A indústria pode ser classificada como: 

 Satisfatória  cumpre os requisitos das BPF; 

 Em exigência  sendo obrigatório que as divergências encontradas 

sejam corrigidas no prazo de 120 dias;  

 Aguardando inspeção. 

 

4.7. ISO 9001 
 

Ainda se tratando de requisitos e boas práticas da indústria farmacêutica, a ISO - 
Internacional Organization for Standardization foi desenvolvida com o intuito de estabelecer 
e criar métodos para aperfeiçoar os processos de empresas. Fundada no ano de 1947, em 
Londres, é uma organização internacional não governamental independente, que conta 
atualmente com 167 países membros.  

Nos dias de hoje, existem 24.554 normas internacionais criadas pela ISSO. Elas se 
aplicam às mais diversas áreas e setores, dentre eles encontra-se o setor farmacêutico que, por 
fabricar produtos que impactam diretamente a saúde do consumidor final, faz uso dessa 
certificação com o objetivo de trazer mais segurança e qualidade para as empresas, além de 
minimizar os riscos. De maneira geral, as ISOs têm caráter voluntário, porém devido o 
reconhecimento ao redor do mundo, a certificação traz maior credibilidade para a indústria 
(MIRANDA, 2006). 

Em 1987, a ISO 9001 foi desenvolvida com a finalidade de definir os requisitos de 
qualidade e unificar os conceitos sobre a aplicação da Gestão de Qualidade em serviços e 
processos. O setor líder de certificações da ISO 9001 é o setor metalúrgico, além disso, a 
certificação é também muito utilizada e reconhecida no setor alimentício e farmacêutico. 

The ISO Survey of Management System 
Standard Certifications, 2021
certificações isso 9001, o equivalente à 1,50% das certificações de normas no mundo inteiro, 
ocupando a 10ª posição de países com maior número de certificações.  
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Com um total de 5 versões desenvolvidas, a norma ISO 9001 é uma das mais utilizadas 
e reconhecidas atualmente, por isso a maioria das indústrias farmacêuticas possuem tal 
certificação, a fim de abranger mercados ao redor do mundo. Essa ISO, tem foco na gestão de 
qualidade, com soluções e metodologias voltadas para a identificação de falhas no processo. 
Além disso, promove, a partir das normas, uma organização das rotinas e processos, tornando 
a produção mais eficiente, melhorando a comunicação interna e reduzindo riscos. 

No setor farmacêutico, a aplicação da certificação ISO 9001 e das Boas Práticas de 
Manufatura é de grande importância, pois é capaz de reduzir os problemas da produção de 
medicamentos, diminuindo o número de amostras fora dos padrões de qualidade.  

 

4.8. Controle de Mudança 
 

O Controle de Mudança é um processo utilizado pelo setor farmacêutico para avaliar e 
documentar alterações de processos e instalações, antes de realizar qualquer tipo de mudança. 
Segundo Moretto (2011), o plano de gestão de mudança tem como objetivo principal a criação 
de um registro de mudanças, em caráter documental, verificando e posteriormente adequando 
as áreas ao novo. Para isso, é apresentada a proposta de alteração em um comitê formado pelas 
áreas envolvidas ou impactadas sendo avaliado pelos setores de Qualidade, Validação, 
Produção, Engenharia, logística, entre outras, passando pelas fases de revisão e aprovação, 
verificando os riscos e próximas ações (plano de ação). Esse processo é realizado para garantir 
que as mudanças sejam efetivas, alcancem o objetivo final e não impactem a qualidade do 
produto. 

A Figura 7 ilustra o fluxo do controle de mudança. 

Figura 7. Representação do fluxo de Controle de Mudanças. 

 

Fonte: BISCUCCIA, B., 2014 

No âmbito de gestão de projetos, é fundamental que esse processo seja planejado e 
ocorra na fase de inicialização. Devem ser apresentadas as mudanças tanto definitivas quanto 
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as temporárias para que sejam documentadas (para um possível processo de rastreabilidade), 
avaliadas, aprovadas e implementadas de acordo com os padrões determinados pela Anvisa. 

 

4.9. Autorização para Trabalho de Risco 
 

A Autorização para Trabalho de Risco (ATR) é o documento que apresenta os riscos 
possíveis relacionados à realização de uma determinada atividade. Elaborada pelo setor de 
segurança das empresas, ela é uma tarefa importante para mapear e avaliar os riscos, definir 
ações de mitigação que possibilitem a realização de um trabalho seguro. A ATR evita que a 
empresa passe por imprevistos prejudiciais à estratégia, financeiramente e operacionalmente, 
evitando acidentes. Sem esta autorização, não é permitida a execução da atividade. A 
apresentação deste documento é obrigatória, de acordo com a Norma Regulamentadora Nº01 
que dispõe sobre gerenciamento de riscos ocupacionais, apresentação da autorização para 
realização de trabalhos e principalmente para atividades em altura (superior à 2m) e trabalho à 
quente. 
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5. Metodologia 
 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foram utilizadas como fonte de 
informações a literatura científica, bem como fontes de dados secundários oriundos da internet 
com a finalidade de analisar o cenário atual da gestão de projetos inserido no setor da indústria 
farmacêutica, identificando seus processos e requisitos.  

Os dados secundários, que serviram de base para este trabalho, são relatórios, balanços, 
documentos e estudos de casos de domínio público provenientes de projetos já realizados no 
setor da indústria, bem como as melhores práticas adotadas. 

Com o objetivo de selecionar, tratar e analisar os dados, usou-se a metodologia proposta 
por Kathleen M. Eisenhardt, que define a partir de uma selecionada base de estudos de caso 
que é possível criar teorias a partir da análise dos dados. De acordo com a autora, os estudos 
de caso são ferramentas importantes, já que combinam métodos de coleta de dados (arquivos, 
entrevistas, questionários e observações), podendo trazer evidências qualitativas e 
quantitativas, sendo de extrema importância na criação de teorias (ESEINHART, 1989). 

Para criação da base de informações, foi definida a questão de estudo de pesquisa e as 
organizações alvo. Então foram buscados os artigos e estudos de caso a partir de palavras-
chave como: manufatura  de fabricação

 

Além disso, a pesquisa foi embasada nas normas e legislações do setor, que determinam 
uma série de requisitos obrigatórios.  

A partir das informações coletadas, foi possível mapear o cenário atual do 
gerenciamento de projetos na área da indústria farmacêutica, identificando lacunas e 
problemáticas no processo. A partir das Boas práticas apontadas pelos estudos de caso e 
indicadas pela literatura, foi possível identificar o fluxo de atividades a ser desenvolvido em 
caso de realização de projetos nas indústrias farmacêuticas, mapeando as atividades críticas do 
processo. A partir deste documento, as empresas poderão se basear e minimizar os problemas 
o que ocorrem durante a execução dos projetos. 

Então, a partir dos resultados obtidos com a pesquisa na literatura científica, foram 
identificados, de acordo com os objetivos do presente trabalho, e apresentados os requisitos 
necessários para realização de projetos na indústria farmacêutica. A partir da metodologia 
trabalho de pesquisa, aprofundando-se nos conceitos de gestão de projetos e nas boas práticas 
de fabricação farmacêutica, na área do fluxo de projetos nas áreas produtivas do setor, tendo 
em vista a complexidade de produtos finais, matéria-prima, procedimentos, requisitos internos, 
dentre outros fatores. Partindo desse ponto, entendeu-se a importância  da aplicação de uma 
metodologia para gerir projetos e do envolvimento das BPM, quando se trata da indústria 
farmacêutica. 
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6. Análise de Resultados 
 

 

Nesta sessão apresentam-se os resultados das pesquisas sobre gestão de projetos e 
gestão de projetos na área farmacêutica. 

6.1. Gestão de Projetos  
 

Desde o início da humanidade, o ser humano é tido como o principal agente de 
mudança. Com o passar dos anos, a complexidade das mudanças foi evoluindo, surgindo novas 
formas de organização e com ela novas necessidades. É nesse contexto que nasce a importância 
do gerenciamento de projetos nas empresas. 

Um projeto possui um ciclo de vida robusto, com início, meio e fim. O PMBok 
recomenda como metodologia de desenvolvimento de projeto a divisão do ciclo de vida do 
projeto em fases de acordo com as áreas de gerenciamento.  

O número de fases é determinado a partir da complexidade e natureza do projeto, mas, 
apesar de não existir um modelo universal ideal aplicável para todos os tipos de projetos, a 
maioria passa por um ciclo de vida formado por 5 principais fases: iniciação, planejamento, 
execução, encerramento e acompanhamento.  

Figura 8. Fases do Projeto. 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

Na fase de iniciação é definido o escopo do projeto, identificação das necessidades, 
justificativa, objetivos, requisitos, entregas, riscos, determinação da equipe de projeto e 
estabelecimento da viabilidade. Nesse momento é observado o projeto a partir de uma visão 
macro, sendo de suma importância a análise de todos esses itens para que no futuro não haja 
divergências. 
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 O marco principal desta fase é o termo de abertura do projeto, que deve conter todas 
as informações citadas anteriormente e ser assinada por todos os envolvidos, garantindo que 
estão todos de acordo. 

Após aprovado, o projeto passa para a fase de planejamento. Nessa etapa, o projeto 
passa a ser visto com mais detalhes, são mapeadas todas as informações necessárias para 
especificar o projeto e é criado o plano de ação, que engloba a alocação de recursos humanos, 
materiais e financeiros, bem como o cronograma, tarefas e riscos. Essa é uma das principais 
fases, pois é responsável por conduzir o projeto. Caso bem executada, evita problemas futuros, 
por isso, seja em qualquer setor, esta fase deve ser cumprida com o máximo de atenção. 

Na fase de execução são coordenadas as ações definidas na fase anterior, juntamente 
com as pessoas e recursos necessários para tal. As atividades programadas são executadas, 
monitoradas e controladas a fim de obter bons resultados. 

A fase de acompanhamento e controle do projeto não possui um período fixo 
delimitado, pois ocorre em mais de um momento. A partir dela é verificado o progresso do 
projeto, possíveis mudanças, as ações executadas, gastos, de maneira geral os parâmetros que 
envolvem o projeto. 

Por fim, na fase de encerramento, com a finalização das atividades são verificados os 
entregáveis do projeto, se estão de acordo com o escopo determinado. Neste momento o projeto 
é formalmente encerrado, arquivando as informações, refletindo sobre lições aprendidas, 
realizando as últimas ações.  

Dessa forma, observa-se que o maior esforço na realização de projetos, de maneira 
geral, é durante o planejamento e a execução, demandando uma maior dedicação no 
desenvolvimento dessas fases como pode ser visto na Figura 9 abaixo. 

Figura 9. Ciclo de Vida do Projeto 

 

Fonte: Revista Espacios, 2014. 

Quando observada a GP no setor farmacêutico, a fase que requer maior tempo e esforço é a 
fase de inicialização ou definição, onde devem ser planejados todas as alterações previamente 
para não alterar o cronograma futuro, visto que como no Capítulo 4.8 Controle de Mudança 
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. Qualquer alteração na indústria farmacêutica deve passar por uma verificação da necessidade 
de abertura de um controle de mudança, que ocorre com determinada frequência e, dependendo 
do resultado, pode gerar alterações na estratégia do projeto. Esse é um dos motivos pelo qual 
os projetos farmacêuticos demandam maior preparação prévia. 

Dentro dessas fases, existem as áreas de gerenciamento de projetos, que têm como 
objetivo centralizar os processos e ferramentas eficientes que facilitam a gestão de projetos. 
Ao total são 10 áreas: Gerenciamento de aquisição; Gerenciamento de qualidade; 
Gerenciamento de riscos; Gerenciamento do escopo; Gerenciamento de custos; Gerenciamento 
de Integração; Gerenciamento de recursos humanos; Gerenciamento de tempo e 
Gerenciamento de partes interessadas, na qual cada uma serve como ferramenta de 
gerenciamento do projeto, sendo aplicadas durante uma ou mais fases. 

Figura 10. Áreas de Gerenciamento de Projetos 

 

Fonte: PMBOK, 2013. 

Na Tabela 1 abaixo, é possível observar uma comparação entre a variação da estimativa 
de custo prevista e a real de um projeto civil comparado com um projeto na área de tecnologia 
da informação. É possível observar que a estimativa de custos do projeto civil é muito mais 
assertiva, tanto por conta de se tratar de um entregável palpável e padrão quanto pelo fato da 
necessidade do setor em se ter um valor pré-estabelecido.  

Quando observado o setor da tecnologia, um projeto pode ter uma variação enorme pelo 
fato de se tratar de um produto abstrato. De acordo com o instituto Standish Group, cerca de 
88% dos projetos de TI realizados no mundo não cumprem com o prazo previsto, orçamento 
ou ambos, e, cerca de 31% são cancelados antes do término. Isso se deve por conta da 
complexidade deste tipo de projeto e pelo fato de que o Gerente de Projeto, muitas vezes, não 
consegue prever todos os possíveis problemas que encontrará no começo, no meio ou no fim 
de um projeto. Outro dado importante apontado pelo grupo é que quando esse tipo de projeto 
tem o prazo e custo estourado, o custo do projeto pode chegar a 189% a mais do que o 
planejado. A Tabela 1 ilustra a diferença da precisão da estimativa de custo obtida em 
determinadas fases de projetos realizados no setor civil e de tecnologia da informação, 
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mostrando que a variação no segundo é muito maior do que no primeiro por conta do tipo de 
entregável.  

Tabela 1. Precisão da Estimativa de Custo e Tempo por Tipo de Projeto. 

  Construção civil Tecnologia da informação 
Estágio conceitual  +60% a -30%  +200% a -30% 
Entregas definidas  +30% a -15%  +100% a -15% 
Pacotes de tarefas definidos  +15% a -5%  +50% a -5% 
      

 

Fonte: Adaptado de GRAY, C. 1010. 

Esses são alguns dos motivos pelo qual um dos maiores desafios de projetos é criar um 
escopo completo, que abranja todas as atividades a serem realizadas.  

No âmbito financeiro, o escopo de um projeto irá sofrer alterações ao longo do tempo, 
porém essas mudanças não são triviais. A questão da alteração do escopo e custo do projeto 
está muito atrelada ao fato de que, uma vez acordado o escopo do projeto, qualquer alteração 
de serviço, geralmente atrelado ao custo, fica, na medida em que o projeto vai avançado, mais 
difícil de ocorrer, como pode ser visto na Figura 11. O potencial de adicionar valor ao projeto 
é mais fácil no início, quando o escopo não está fechado se comparado com os momentos 
depois, já que qualquer alteração irá ocorrer a partir de uma redistribuição de custo, tirando de 
um serviço e colocando em outro ou até mesmo cancelamento de um serviço para substituí-lo 
por outro. 

Figura 11. Potencial de Adição de Verba ao Projeto 

 

Fonte: Vargas, 2005. 

Ainda sobre o custo das alterações no escopo, a Figura 12 ilustra que o valor de 
mudanças no projeto, seja de escopo ou de estratégia vai aumentando com o decorrer do tempo, 
inviabilizando alterações futuras. Por esses motivos, é de extrema importância definir um 
escopo bem elaborado e completo no início do projeto abordando todos os possíveis problemas 
e alterações. 
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Figura 12. Custo das Mudanças. 

 

Fonte: Vargas, 2005. 

6.2. Gerenciamento de Projetos na Indústria Farmacêutica 
 

No contexto do gerenciamento de projetos, encontra-se o setor farmacêutico 
responsável pela descoberta, desenvolvimento, fabricação e comercialização de medicamentos. 
Por envolver a venda e distribuição de bens de consumo não duráveis, que possuem controles 
rígidos, há uma série de regulamentações e obrigatoriedades que devem ser cumpridas em 
relação ao produto, ao local de produção, origem do insumo, entre outras. Por esses motivos, 
o gerenciamento de projeto no setor se faz necessário e possui algumas diferenças quando 
comparado com os demais setores. 

O setor farmacêutico possui inúmeros tipos de projetos, com isso a complexidade do 
projeto e tempo gasto em algumas fases variam de acordo com a categoria em questão. Dessa 
forma, é preciso um planejamento robusto para obter sucesso na entrega, já que os requisitos 
definidos pela Anvisa ditam suas  necessidades. São exemplos de projetos no ramo da indústria 
farmacêutica: 

 Projeto Civil  Exemplo: reforma de um prédio ou alteração de uma rua; 
 Marketing  Exemplo: incorporação de uma nova campanha no 

mercado; 
 Produto  Exemplo: incorporação de um novo produto no mercado; 
 Software  Exemplo: implementação de um novo sistema ou alteração 

de um sistema existente; 
Entre outros... 

Além do tipo de projeto, também deve ser considerado o local a ser afetado, se este é 
realizado em um local externo ou uma área limpa, ou seja, um local que segue uma série de 
requisitos mínimos para operar (Ex. linha de embalagem). e que influenciam no produto final.. 
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Além dos procedimentos padrões de projetos apresentados na sessão 4.1 do presente 
trabalho, outros requisitos obrigatórios estabelecidos pela Anvisa devem ser seguidos pelo 
setor farmacêutico. 

De maneira geral a fase de inicialização é constituída pelos seguintes tópicos: 

 Justificativa é criado o business case, onde são detalhados as motivações, ganhos, 
entregas, custos, cronograma;  

 Estruturação, são desenvolvidos os planos operacionais, cronogramas, determinação da 
equipe e responsáveis como líder do projeto, sponsor, stakeholders, entre outros. São 
procuradas lições aprendidas antes mesmo de iniciar o projeto, a fim de evitar cometer 
os mesmos erros, determinação do time do projeto, elaboração de um business case 
detalhado, definição da comunicação e governança do projeto, análise de risco e termo 
de abertura. 

Também nessa fase é desenvolvida as Especificação dos Requisitos do Usuário (ERU), 
também conhecido como User Requirement Specification (URS), um documento que 
estabelece de forma clara e objetiva os requisitos necessários que o projeto deve atender. Esse 
documento é elaborado pelo usuário, deve ser revisado e aprovado tanto pelos usuários 
envolvidos quanto pela Garantia da Qualidade. O desenvolvimento de um bom ERU, no 
contexto de ciclo de vida do projeto é uma etapa importante para o sucesso e entrega do projeto, 
possibilitando um melhor planejamento, redução de custo e tempo, entre outros benefícios. Em 
caso de não conformidade do entregável com a ERU pode gerar problemas internos. 

Observe que em uma indústria farmacêutica, muitos setores encontram-se relacionados 
intimamente e necessitam de um aval para funcionamento como o controle de qualidade, 
questões jurídicas, compliance entre outros, por isso, ao realizar qualquer projeto, é importante 
envolver todas as áreas. Com esse propósito, foi definido pela RDC 17, de 16 de abril de 2010, 
como obrigatória a realização de um comitê com todas as áreas da indústria para apresentar o 
projeto e as mudanças que ocorrerão, para assim verificar quais ações futuras de adequação 
serão necessárias, por exemplo. Este procedimento é chamado de abertura de um controle de 
mudanças, definido na sessão 4.8. É um item que deve ser considerado na fase de inicialização 
do projeto, pois demanda disponibilidade na agenda de responsáveis dos demais setores. 

A fase de planejamento vai desde desenvolver planos de ação detalhados para atingir 
as metas, atribuir responsabilidades e prazos até alterar o plano para refletir o gerenciamento 
de variações. Nesta fase é criado o plano de projeto que contém todas as informações de 
planejamento: o que é, por que está sendo feito, responsabilidades da equipe, como será 
entregue, macro e micro atividades, quando as atividades serão realizadas, entre outros. Em 
geral, esse documento é dinâmico e deve conter as informações mais atualizadas do projeto, 
podendo sofrer alterações durante seu desenvolvimento. Este documento é utilizado para 
acompanhar o progresso das atividades. 

Por esses motivos, durante a fase de inicialização e planejamento de projetos no setor 
farmacêutico é importante que seja investido mais tempo quando comparado com a realização 
do projeto nas demais áreas. 
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Durante a fase de execução são colocadas em prática as ações do plano de projeto, 
sempre considerando os procedimentos exigidos como apresentação da Autorização de 
Trabalho de Risco (sessão 4.9 do presente trabalho). Além de executar as ações planejadas, é 
importante fazer um bom acompanhamento e controle sobre seu desenvolvimento mapeando 
possíveis atrasos. Para garantir uma boa revisão do progresso do projeto, são utilizadas de apoio 
as ferramentas ágeis como as ferramentas lean e pdca que prezam pelo planejar-fazer-verificar-
agir continuamente. 

Outro caso de projeto que requer procedimentos extras válidos pela indústria 
farmacêutica está relacionado à implementação de um novo equipamento ou sistema 
computacional, fazendo necessário o desenvolvimento de um plano de comissionamento bem 
como validação do mesmo. O plano de comissionamento deve ser desenvolvido no início do 
projeto a partir do Requerimento do Usuário e especificações técnicas do equipamento, por 
exemplo. Neste documento, existem alguns testes de comissionamento que são validados pelas 
áreas e devem ser aplicados no equipamento ou sistema ao final da instalação para comprovar 
a entrega. Após a entrega do equipamento ou sistema computacional, é iniciado o processo de 
comissionamento, como pode ser visto na Figura 13, são verificados todos os itens do 
documento e salvas evidências. Por fim, deverá também passar pelos testes de validação para 
certificar-se que durante a utilização deste não ocorrerão falhas, permitindo a entrega do 
projeto.  

Figura 13. Fluxograma de um projeto 

 

Fonte: Adaptado de CBIE, 2019. 

As fases finais de desenvolvimento do projeto no setor farmacêutico seguem o mesmo 
padrão que os demais setores. 

Essas peculiaridades e requisitos do setor farmacêutico tornam o gerenciamento de 
projetos complexo em relação aos demais setores, exigindo conhecimento prévio a cerca das 
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regulamentações e requisitos. Além disso, o valor de materiais e serviços são elevados, já que 
requer que a empresa prestadora destes, que em maioria trabalham apenas com este setor, 
conheçam as peculiaridades e necessidades, evitando intercorrências, seguindo os requisitos e 
procedimentos, apresentando os documentos específicos dos funcionários para execução dos e 
serviços por exemplo. 
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7. Conclusão 
 

Este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento dos requisitos das atuais 
Boas Práticas de Manufatura definidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa 
visando a aplicação do gerenciamento de projetos no setor farmacêutico, identificando 
oportunidades de melhorias e requisitos regulatórios. 

O gerenciamento de projetos é um processo fundamental para implementação e sucesso 
de novos projetos, uma vez que com o uso destas práticas permitem obter um bom 
planejamento, execução e controle dos resultados. Contudo, com o objetivo de proteger os 
consumidores e assegurar a eficácia e qualidade dos medicamentos, as BPF trazem certas 
dificuldades para aplicação do GP. São incorporados ao processo de GP procedimentos 
obrigatórios, tais como apresentação de um controle de mudança, que geram alterações no 
fluxo e tempo de desenvolvimento de projetos, visto que são itens que levam um tempo para 
realização e só permitem que o projeto comece a ser executado quando todos estes se 
encontram finalizados. 

As principais dificuldades de GP enfrentados pelo setor farmacêutico são as 
necessidades de rastreabilidade nas áreas (a capacidade de traçar histórico de um determinado 
produto), nível de limpeza das áreas, nível de controle sobre as áreas, validação de documentos, 
controle sobre fornecedores, formato de pagamentos, burocracia interna, entre outros. 

Pode-se observar que o gerenciamento de projetos no setor farmacêutico, de maneira 
geral, requer maior tempo e esforço em suas fases iniciais, exigindo dedicação e conhecimento 
prévio quando comparado com os demais setores. Por esse motivo, os profissionais da área 
precisam de um conhecimento prévio tanto dos gerenciadores quanto dos executantes das 
atividades. Além disso, os projetos neste setor apresentam uma maior complexidade e custo 
por conta dos requerimentos da indústria farmacêutica. 

Apesar de se tratar de um tema livremente estudado pela comunidade acadêmica, a GP 
no setor farmacêutico em específico é extremamente rígido e com poucas informações públicas 
disponíveis, visto que se trata de uma área muito regulada e extremamente confidencial, que 
trata de informações sensíveis. Além disso, a liberação de informações internas das 
farmacêuticas pode levar à uma alteração na competitividade de mercado, uma vez que alguma 
melhoria pode ser um impulsor para conseguir alteração nos preços.  

A partir deste trabalho, foi possível verificar que há bastante conteúdo a ser estudado 
sobre o GP no setor farmacêutico. A verificação destes conceitos teóricos em um estudo de 
caso real documentado seria uma contribuição robusta para a área acadêmica, podendo ser 
replicado para as práticas das indústrias. 

 

  



 
 

38 
 

8. Referências Bibliográficas 
 

ALENCAR, J. Riscos ocupacionais na fabricação de medicamentos: análise de uma indústria 
localizada no Nordeste brasileiro. Rev. bras. saúde ocup. 30 (112), 2005. Disponível em: < 
https://www.scielo.br/j/rbso/a/yyNbgprXvCpSY9SH8f9zwKN/?lang=pt> Acesso em: 10 jul. 
2022. 

BASTOS, V. Inovação farmacêutica: padrão setorial e perspectiva para o caso brasileiro, 2005. 
Disponível em: 
<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/2686/1/BS%2022%20Inova%c3%a7%c3
%a3o%20Farmac%c3%aautica_P.pdf> Acesso em: 20 mai. 2022. 

BISCUCCIA, B. Análise do Gerenciamento do Controle de Mudanças em uma Empresa 
Multinacional Farmacêutica. Rio de Janeiro, 2014. 

BRASIL, Norma Regulamentadora Nº1, de 8 de junho de 1978. Disponível em: <chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/trabalho-e-
previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-
e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-01-atualizada-2020.pdf> Acesso em: 20 
nov. 2022. 

BRASIL. Lei nº9.782, de 26 de janeiro de 1999. Define o Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9782.htm> Acesso em: 20 mai. 2022. 

BRASIL. Resolução RDC nº 17, 16 de abril de 2010. Dispõe sobre as Boas Práticas de 
Fabricação de Medicamentos. Disponível em: 
<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2010/res0017_16_04_2010.html> Acesso 
em: 01 jul. 2022.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
Resolução RDC nº 210 de 04.08.2003. Regulamento técnico de boas práticas de fabricação 
de medicamentos, Diário Oficial da União, p. 24-50, 14 de ago. 2003. 
BRITO, A. C F.; PONTES, D. L,; A Indústria Farmacêutica- Programa Universidade a 
Distância UNIDIS- Secretaria de Educação a Distância- Ministério da Educação- UFRN, 2010.  

CHAOS, 2015 . The Standish Group International, Inc. 2015 Chaos Report, 2005. Disponível 
em: < chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.standishgroup.com/sample_resea
rch_files/CHAOSReport2015-Final.pdf > Acesso em: 02 jun. 2022. 

CHAOS, 2000. The Chaos Report, 2000. Disponível em: 
<http://www.agilealliance.org/system/article/file/1053/file.pdf> Acesso em: 02 jun. 2022  

ESEINHART, K. Building Theories from Case Study Research. Academy of Management. 
The Academy of Management Review; Oct 1989; 14, 4; ABI/INFORM Global pg. 532, 1989.  

FERREIRA, M. Penicilina: oitenta anos, 2008. Rev Med (São Paulo), 2008. out.-
dez.;87(4):272-6. Disponível em: 
<https://www.revistas.usp.br/revistadc/article/download/59091/62077/75882> Acesso em: 20 
mai. 2022.  



 
 

39 
 

FIOCRUZ, 2009. Pesquisadoras recuperam história do surgimento do farmacêutico no século 
19. Agência Fiocruz de Notícias. Disponível em: <https://agencia.fiocruz.br/pesquisadoras-
recuperam-hist%C3%B3ria-do-surgimento-do-farmac%C3%AAutico-no-s%C3%A9culo-
19> Acesso em: 18 mai. 2022 

FRENKEL, J. O mercado farmacêutico brasileiro: a sua evolução recente, mercados e preços, 
2001. In: NEGRI, B.; DI GIOVANNI, G. (Org). Brasil: radiografia da saúde. Campinas, SP: 
Unicamp.IE, 2001. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-
339978> Acesso em: 10 jun. 2022. 

GRAY, C.; LARSON, E. Gerenciamento de Projetos o processo gerencial 4e. 2010.  

Guia Para Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos, 2018. PE 009-14. Disponível em: < 
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/assuntos/regulamentacao/participacao-social/dialogos-setoriais/arquivos/dialogo-setorial-
sobre-boas-praticas-de-fabricacao-de-medicamentos-e-adocao-de-guias-pics-26-03-
2019/guia-para-boas-praticas-de-medicamentos.pdf> Acesso em: 10 mai. 2022. 

HERNANDEZ, H.; HERVÁS, F; TUBKE S.; VEZZANI, A.; AMOROSO, S.; COAD A.The 
2016 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, 2016.  Disponivel em: 
<https://iri.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-
12/The%202016%20EU%20Industrial%20R%26D%20Investment%20Scoreboard.pdf>  
Acesso em: 01/07/2022. 

 São Carlos, v. 18, n. 1, p. 1-12, 2011. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/j/gp/a/XxKrrkCy7R9bGnK7vxKPKSG/?lang=pt&format=pdf> 
Acesso em: 10 jul. 2022.  

KERZNER, H. Gestão de projetos: as melhores práticas. trad. Marco Antônio Viana Borges, 
Marcelo Klippel e Gustavo Severo de Borba. Porto Alegre: Bookman, 2002. Disponível em: < 
https://books.google.com.br/books?hl=pt-
BR&lr=&id=piTKDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&ots=ej1tqIqY2F&sig=H1pPeITdc75uW
mU2yWoQMyiovcI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false> Acesso em: 10 jul. 2022. 

KORNIS, G.; BRAGA M.; PAULA P. Transformações recentes da indústria farmacêutica: um 
exame da experiência mundial e brasileira no século XXI, 2014. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/j/physis/a/Zbvkh3TfKzqZbzp8PDS3Bkx/?format=pdf&lang=pt> 
Acesso em: 15 mai. 2022 

MAGALHÃES, Luís C. G.et al. Estratégias empresariais de crescimento na indústria 
farmacêutica brasileira: investimentos, fusões e aquisições, 1988- 2002. Texto para Discussão 
Nº 995, Brasília, 2003 Disponível em: 
<https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4211> 
Acesso em: 15 mai. 2022 

MELAMUD, P. A Brief History of USFDA Good Manufacturing Practices (GMPs), 2001. 

MELAMUD, P. Disponível em: <https://studylib.net/doc/11541004/a-brief-history-of-usfda-
good-manufacturing-practices--gmps-> Acesso em: 25 jun. 2022. 



 
 

40 
 

MIRANDA, A.; GOMES, M.; GOMES, F.; SANTOS, R. A influência da certificação ISO 
9001 no ambiente, sob a perspectiva dos clientes internos e externos. Bauru, SP, 2006. 

MORETTO, LD. Auto-Inspeção nas Indústrias Farmacêuticas. Pharmaceutical Technology, 
v.5, n.1, p.44-48, 2001. 

PINTO, T.J.A; KANEKO, T.M.; OHARA, M. T. Controlo biológico de qualidade de produtos 
farmacêuticos, correlatos e cosméticos. 3ed. São Paulo: Atheneu 2010. 804p. Disponível em: 
< https://www.scielo.br/j/rbcf/a/8xqTJrMjV6q8PCmxfbVh4cx/?lang=pt> Acesso em: 06 jul. 
2022. 

PMI. Global Pulse of the Profession 2021 < chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pmi.org/-
/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pmi_pulse_2021.pdf> 
Acesso em: 07 jul. 2022.  

PMI. Um guia do Conhecimento em Gestão de Projetos (Guia PMBOOK) - Quarta Edição. 
Disponível em: < chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5079
316/mod_resource/content/2/PMBOK_2008_completo.pdf> Acesso em: 12 jul. 2022 

PRADO, A. A indústria farmacêutica brasileira a partir dos anos 1990: a Lei dos Genéricos e 
os impactos na dinâmica competitiva, 2011. Disponível em: 
<https://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/artigos/3194/08%20Artigo%206.pdf> Acesso 
em 05 jul. 2022 

ROCHA, T.; GALENDE, S. A IMPORTÂNCIA DOCONTROLE DE QUALIDADE NA 
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, 2014. Vol.20, n.2,pp.97-103 (Out-Dez2014) Revista 
UNINGÁ Review Disponível em: <chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mastereditora.com.br/periodico/
20141106_165613.pdf> Acesso em: 15 mai. 2022 

SANTOS, JAVIER, WYSK, RICHARD, A. e TORRES, JOSE M. 2009. Otimizando a 
Produção com a Metodologia Lean. s.l. : Hemus, 2009. 

SINDUSFARMA  SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. 
Perfil da indústria farmacêutica e aspectos relevantes do setor. São Paulo: Sindusfarma, 2020. 
Disponível em: <https://sindusfarma-org-br.webpkgcache.com/doc/-
/s/sindusfarma.org.br/uploads/Publicacoes/Perfil_IF2020_PORT.pdf> Acesso em: 10 jul. 
2022. 

SINDUSFARMA  SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. 
Perfil da indústria farmacêutica e aspectos relevantes do setor, 2022. Disponível em: <chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://sindusfarma.org.br/uploads/files/229d-
gerson-almeida/Publicacoes_PPTs/PERFIL_IND_FARMACEUTICA_22_PORT.pdf> 
Acesso em: 02 de jul. 2022. 

THE ISO SURVEY OF MANAGEMENT SYSTEM STANDARD CERTIFICATIONS  
2021  EXPLANATORY NOTE Disponível em: <chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-



 
 

41 
 

8853493/8853511/8853520/18808772/0.Explanatory_note_and_overview_on_ISO_Survey_2
021_results.pdf?nodeid=22272345&vernum=-2> Acesso em:12 out 2022 

VALDUGA, C. J. A Indústria Farmacêutica  Uma Breve História, 2009. Rev. Pesq. Inov. 
Farm. 1(1):40-52, ago-dez, 2009. Disponível em: 
<https://seer.pgsskroton.com/RPInF/article/view/176/163> Acesso em: 20 mai. 2022. 

VERZUH, E. The fast forward MBA in Project management. 12 ed. Rio de janeiro: Elsevier, 
2000.  

VIEIRA, Marconi Fábio. Gerenciamento de projetos de tecnologia da informação. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2003. Disponível em: < https://hi.br1lib.org/book/2569813/3db2f1> Acesso 
em: 10 mai. 2022. 

 


