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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho trata de um estudo de caso quantitativo e qualitativo dirigido 

para a análise crítica da contribuição do gerenciamento de riscos em projetos de 

transferência de tecnologia intracompanhia farmacêutica. Foi considerado um 

projeto de alteração do local de fabricação, embalagem e controle de qualidade de 

um medicamento sólido oral realizado em nível regional, entre plantas localizadas 

em diferentes municípios do estado de São Paulo para atender a estratégia 

comercial de uma companhia multinacional farmacêutica. Este projeto teve início em 

2013, incluindo planejamento, organização e execução com previsão de conclusão 

em 2015. Foi realizada análise qualitativa dos riscos relacionados aos atendimentos 

de escopo e requisitos da qualidade do projeto e também análise quantitativa dos 

riscos relacionados ao cumprimento do prazo do projeto. Para confirmar ou refutar 

as seis proposições de pesquisa apresentadas, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas e observação direta na unidade de análise, revisão bibliográfica e 

análise de dados. Os resultados mostram que após análise qualitativa dos riscos do 

projeto relacionados aos atendimentos de escopo e requisitos da qualidade 

utilizando a ferramenta Análise de Modo de Falha e seus Efeitos - FMEA, foram 

identificados 39 modos de falha, com valores de Número de Prioridade de Risco - 

NPR variando de 70 a 288, sendo os de maior severidade e, portanto, prioridade os 

referentes aos requisitos da qualidade quanto a regulamentação sanitária. Indicam, 

também, que a partir da Simulação de Monte Carlo o prazo máximo esperado para o 

projeto é de 1841 dias e o mínimo de 1473 dias. A conclusão da pesquisa mostra 

que as proposições não se confirmam de forma plena. Foi proposto um plano de 

ação objetivando a mitigação dos riscos analisados. 

 
 

Palavras-chave: gerenciamento de projetos; gerenciamento de risco; projeto de 

transferência de tecnologia. 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 

This research deals with a quantitative and qualitative case study aimed at the 

critical analysis of the contribution of risk management in projects of pharmaceutical 

intracompany technology transfer. It was considered a project to change the location 

of manufacturing, packaging and quality control of a solid oral medicine performed at 

a regional level, between sites located in different municipalities of the state of São 

Paulo to meet the commercial strategy of a multinational pharmaceutical company. 

This project began in 2013, including planning, organization and execution with 

completion expected in 2015. A qualitative assessment of the risks related to the 

scope and quality requirements of the project was performed, as well as a 

quantitative assessment of the risks related to compliance with the project deadline. 

In order to confirm or refute the six research propositions presented, it was 

conducted semi-structured interviews and direct observation in the unit of analysis, 

bibliographic review and data analysis. The results show that after qualitative 

analysis of the project risks related to the scope and quality requirements using the 

Failure Mode and Effect Analysis - FMEA tool, 39 failure modes were identified, with 

Priority Risk Number - PRN values varying from 70 to 288, the failure modes of 

greater severity and therefore, priority, it was the quality requirement for health 

regulations. They also indicate that from the Monte Carlo Simulation the maximum 

expected time for the project is 1841 days and the minimum of 1473 days. The 

conclusion of the research shows that the propositions are not fully confirmed. An 

action plan was proposed to mitigate the risks analyzed. 

 

 

Keywords: project management; risk management; technology transfer project. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A indústria farmacêutica tem o papel de curar, melhorar a qualidade de 

vida, minimizar a dor, prevenir doenças e trazer medicamentos inovadores com 

um objetivo essencial: prolongar a expectativa de vida (TAKAHASHI, 2005). De 

1940 a 2015, a expectativa de vida no Brasil para ambos os sexos passou de 

45,5 anos para 75,5 anos, um aumento de 30 anos (PORTAL BRASIL, 2016). 

O consumo de medicamentos nos países vem aumentando a cada ano, sendo 

que o mercado farmacêutico mundial faturou, em 2013, a quantia de US$ 993 

bilhões (IMS Health, 2015). Segundo dados da publicação do IMS Health 

(2015), em 2013, dos dez maiores mercados farmacêuticos mundiais, o Brasil 

estava situado na 6ª posição, com 3,98% do mercado mundial. Para melhorar 

esta posição o mercado precisa inserir inovações que atraiam mais clientes. 

Segundo Jeon et al. (2015), os estudos têm apresentado a necessidade 

das empresas em adquirir conhecimento externo para inovar e que a 

capacidade de absorção determina a magnitude do desempenho da inovação. 

Muitas empresas adquirem conhecimento externo por diversos meios, incluindo 

fusões e aquisições e alianças estratégicas. 

A alteração das estratégias de negócio das empresas farmacêuticas 

exige transferência da tecnologia intra e intercompanhias para criar capacidade 

adicional para um novo produto, deslocalizar operações, encerrar instalações, 

consolidar fusões, podendo ocorrer em qualquer fase do ciclo de vida do 

produto, desde o desenvolvimento, aumento de escala, fabricação e 

lançamento para a fase pós-aprovação (WHO, 2011). 

Segundo Takahashi (2005) a transferência de tecnologia ocorre entre 

duas entidades sociais, durante o qual o conhecimento tecnológico é adquirido, 

desenvolvido, utilizado e melhorado através da transferência de um ou mais 

componentes de tecnologia, seja ele o procedimento, ou parte dele, para ser 

usado para implementar um processo, de um constituinte de um produto, o 

próprio produto ou uma metodologia. Tendo por objetivo, a derivação do 

conhecimento do produto e do processo entre o desenvolvimento e a 

fabricação, entre locais de produção para a realização do produto por meio de 

um procedimento lógico que o controla (ICH, 2005; WHO, 2011). Este 
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conhecimento é a base para o processo de fabricação, a estratégia de controle, 

abordagem de validação de métodos (ou procedimentos) e melhoria contínua 

em curso (ICH, 2005). 

Com a transferência de tecnologia visa-se à capacitação do receptor não 

só na utilização da tecnologia, mas na obtenção da autonomia necessária para 

melhoria e modernização da mesma ou, ainda, no desenvolvimento de novos 

produtos de mesmo nível de tecnologia (VALERIANO, 1998). 

Lima (2004) defende que não se trata apenas da passagem de uma 

máquina ou conhecimento de um local para o outro, mas sim a transposição de 

um conjunto de valores, de métodos de trabalho e de infraestrutura que podem 

apresentar problemas de adaptação, se o projeto não for devidamente 

planejado. Já Martins (2009) afirma que pressupondo a capacitação dos 

profissionais para desenvolvimento interno, aquisição e utilização eficaz da 

tecnologia nova de uma fonte externa, pode contribuir muito ao sucesso 

operacional de um projeto. 

A indústria farmacêutica possui características únicas em seus 

procedimentos e métodos de fabricação, a integridade de seus produtos deve 

ser assegurada por três funções principais - boas práticas de produção 

vigentes, garantia da qualidade e controle da qualidade (COLE, 1998). A 

abordagem planejada, a documentação das atividades de transferência, bem 

como os procedimentos escritos fazem parte dos requisitos de Boas Práticas 

de Fabricação. 

Este processo está sujeito a condicionantes técnicos, gerenciais, 

econômicos e sociais. Isto significa que deve atender a uma série de requisitos 

e, para isso, muitas vezes, precisa ser adaptado às condições do ambiente, à 

legislação, ao patamar tecnológico, à cultura e aos costumes, aos recursos 

disponíveis e, sobretudo, às necessidades do cliente (MARTINS, 2009). 

De acordo com Hwang et al. (2008), projetos farmacêuticos muitas 

vezes exigem uma abordagem de benchmarking sob medida por causa dos 

seus procedimentos de qualificação e validação intensivos. Eles 

desenvolveram e validaram um quadro de avaliação para projetos de capital 
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farmacêuticos, levando em consideração principalmente - cronograma, custo e 

desempenho dimensional. 

Martins (2009) cita que para uma eficaz transferência de tecnologia há a 

necessidade de uma sistemática, com implementação de um projeto que 

auxilie num adequado planejamento da transferência, através do 

gerenciamentos deste projeto. 

Como outras indústrias, a indústria farmacêutica percebeu a importância 

do gerenciamento de projetos para atender aos níveis de serviço acordados e 

muitas grandes empresas farmacêuticas têm adotado agressivamente vários 

métodos, ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos (RAO; 

JIGEESH, 2015).  

A área de gestão de projetos tem assumido maior importância nas 

empresas, passando por um processo de transformação, organizando-se para 

ser capaz de dar respostas eficazes e ágeis às questões que lhe competem 

(RABECHINI Jr et al., 2002; CARVALHO; RABECHINI Jr, 2011). Essa situação 

tem provocado o aumento do número de empresas que estão adotando 

técnicas de gerenciamento de projetos (KERZNER, 2001; KERZNER, 2006). 

O gerenciamento de projetos promove melhorias nas habilidades dos 

profissionais para planejar, implantar e gerenciar atividades de acordo com os 

objetivos da organização, por meio de um conjunto de ferramentas 

(BERSSANETI; CARVALHO, 2015), com o objetivo de garantir o sucesso de 

um projeto (JHA; IYER, 2006). 

Han et al. (2012) relatam que o sucesso em projeto seja algo difícil de 

definir. A definição clássica consiste no atendimento a tempo, dentro do 

orçamento dos requisitos de qualidade dos produtos e/ou processos 

(WHITTEN, 2000; SHENHAR et al., 2001; SHENHAR, 2004; LEONG et al., 

2014). Segundo Wu e Chen (2006), durante a condução de projetos, esses 

fatores se relacionam ao risco das atividades – que carecem de um 

acompanhamento oportuno e sistemático, visando impedir ou minimizar o 

surgimento de problemas ou o efeito deles. 

Os projetos são naturalmente, na prática, expostos a riscos múltiplos. 

Assim, se os riscos não são tratadas de forma eficaz no processo de 
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gerenciamento de projetos, o fraco desempenho com o aumento dos atrasos 

tempo e custos irão aparecer (ZHANG, 2016), demonstrando assim a 

importância do gerenciamento de riscos em projetos. 

A gestão de riscos é definida como uma metodologia de trabalho que 

permite à empresa conhecer e gerenciar os riscos que envolvem suas 

atividades, ela estabelece em um processo sistemático de aplicação de 

políticas de gestão de qualidade, procedimentos e práticas com a finalidade de 

estimar, controlar, comunicar e revisar os riscos para a qualidade do produto 

em toda a sua vida útil. Portanto, é uma estratégia de gerenciamento global, 

que envolve diversos profissionais de diferentes áreas da empresa 

(CARVALHO, 2009). 

Visando minimizar esses riscos inerentes aos projetos farmacêuticos, 

vêm se adotando uma abordagem que inclui o conceito de pró-atividade, 

prevenção, responsabilidade compartilhada, integração, controle do processo 

de produção e aplicação da análise de risco, uma vez que seus princípios e 

técnicas permitem diagnosticar os problemas e definir soluções específicas e 

eficientes (FAO; WHO, 2005). 

Como uma das etapas do gerenciamento, a análise de risco é realizada 

em sistemas projetados e documentados, que podem identificar a necessidade 

de mudanças, ajudando na melhoria do desempenho industrial (LOVTRUP, 

2000). 

Essas constatações trazem para as indústrias farmacêuticas sérias 

preocupações e desafios a serem enfrentados como a metodologia mais 

adequada para os projetos de transferência de tecnologia inter e/ou 

intracompanhia sob um gerenciamento de projeto estabelecido, sobretudo no 

âmbito de gerenciamento de riscos. 

Como se pode observar pelas considerações feitas, e encontrado na 

literatura, as indústrias farmacêuticas enfrentam significativos desafios em 

projetos de transferência de tecnologia inter e/ou intracompanhia quanto ao 

cumprimento de prazos, atendimento dos requisitos de qualidade e viabilidade 

e impacto dos custos envolvidos. O problema definido está relacionado com a 

ausência de uma análise crítica da contribuição do gerenciamento de risco para 
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o sucesso de projeto de transferência de tecnologia em indústrias 

farmacêuticas localizadas no Brasil. Neste sentido, esse trabalho propõe 

investigar, como ponto central de seu desenvolvimento, a seguinte questão não 

resolvida: “Como o gerenciamento de riscos pode contribuir para cumprimento 

de prazos, atendimentos do escopo e requisitos da qualidade em projetos de 

transferência de tecnologia intracompanhia farmacêutica?” 

 

 

1.1 RELEVÂNCIA E ESCOPO DA PESQUISA 

 
Os países membros dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do 

Sul), representados por seus ministros da Saúde, tiveram encontro em 

Genebra, em que destacaram a importância da transferência de tecnologia 

entre países em desenvolvimento, sendo esta uma prática já adotada no Brasil 

e prioritária para o fortalecimento do parque produtivo de fármacos (BRASIL, 

2012). 

Expandir e melhorar as capacidades tecnológicas de uma empresa que 

desenvolve e fabrica não somente um produto, mas um bem social é de 

extrema relevância para aqueles que dependem deste resultado para 

manutenção da qualidade de vida (TAKAHASHI, 2005). 

Um bom entendimento dos fatores críticos do processo de transferência 

de tecnologia que influenciam no desenvolvimento da capacidade tecnológica 

pode ajudar as empresas a empreenderem mais eficazmente os processos 

desta transferência (TAKAHASHI, 2005). 

Atualmente, empresas estão usando incisivamente técnicas de 

gerenciamento de projeto para concluí-los a tempo e no orçamento previsto, 

mantendo a sua vantagem competitiva, cumprindo as exigências do mercado 

(RAO; JIGEESH, 2015). 

Com a crescente complexidade dos projetos, mais problemas na tomada 

de decisão sobre a priorização de riscos e desenvolvimento das estratégias 

podem surgir (MARLE et al., 2013). Assim, pode-se dizer que se as 

interdependências de riscos forem corretamente analisadas, o gerente de 
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projeto será capaz de tomar decisões sobre as respostas aos riscos mais 

eficazes (KWAN; LEUNG, 2011). 

No Brasil, o gerenciamento de riscos para a qualidade não é normativo. 

Há uma tendência que cada vez mais as indústrias farmacêuticas utilizem esse 

conceito (ICH, 2005). Assim, é importante despertar o interesse sobre esse 

assunto entre os profissionais da área, esclarecendo e evidenciando os 

benefícios da prática e adequada forma de implantação. 

A implementação do sistema de gestão da qualidade pode melhorar 

problemas de comunicação; minimizar os erros, evitando retrabalho e 

desperdício de material; além de ter um melhor controle dos subempreiteiros e 

fornecedores (LEONG et al., 2014). 

A importância dos sistemas de qualidade tem sido reconhecida na 

indústria farmacêutica e está se tornando evidente que a gestão de risco é um 

valioso componente de um sistema de qualidade eficiente e eficaz (ICH, 2005). 

Independentemente do tipo de processo de gestão de risco e sua 

aplicação têm um efeito positivo em encontrar e tomar medidas para evitar os 

eventos que podem levar a consequências negativas para o projeto e para a 

organização (OLSSON, 2007). 

O presente estudo mostra-se relevante devido à escassez de pesquisas 

que buscam analisar a aplicabilidade do gerenciamento de riscos em projetos 

de transferência de tecnologia em companhias farmacêuticas para o sucesso 

deste, sendo um campo a se explorar. 

A transferência de tecnologia tratada nesta pesquisa se refere a 

transferência de manufatura, embalagem, acondicionamento e controle de 

qualidade de um produto farmacêutico para outra planta de fabricação de uma 

mesma companhia farmacêutica. 

Esta transferência de tecnologia não trata de um projeto de inovação e 

desenvolvimento e sim do princípio like to like, em que as etapas para 

mudanças estão relacionadas ao local das fases do processo produtivo do 

medicamento pós registro conforme Resolução RDC n° 73, de 7 de abril de 

2016 (ANVISA, 2016). 
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Faz parte do escopo desta pesquisa a análise quantitativa do risco para 

cumprimento do prazo estabelecido para o projeto de transferência de 

tecnologia explicado anteriormente e análise qualitativa dos riscos associados 

ao escopo e qualidade deste projeto. Ainda como escopo desta pesquisa é a 

proposição de ações/ recomendações preventivas e/ou corretivas para os 

riscos analisados qualitativamente. Não faz parte do escopo a análise 

quantitativa do custo do projeto, bem como não é escopo também a verificação 

de evidências objetivas, in loco, após a elaboração das conclusões. 

 
 

1.2 OBJETIVOS 

 
Esta dissertação pode ser situada no escopo de linha de pesquisa em 

Métodos Quantitativos e Princípios da Qualidade do Programa de Pós 

Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Nove de Julho. 

O objetivo geral desta pesquisa é realizar uma análise crítica da 

contribuição do gerenciamento de riscos para cumprimento de prazos e 

atendimentos do escopo e requisitos da qualidade em projetos de transferência 

de tecnologia intracompanhia farmacêutica. 

O objetivo geral pode ser desdobrado nos seguintes objetivos 

específicos: 

 Realizar um levantamento do referencial teórico para identificar na 

literatura pertinente os principais constructos relacionados com o 

tema. 

 Identificar os riscos associados a projetos de transferência de 

tecnologia intracompanhia farmacêutica. 

 Analisar quantitativamente os riscos relacionados ao cumprimento de 

prazos nos projetos de transferência de tecnologia intracompanhia 

farmacêutica. 

 Analisar qualitativamente os riscos relacionados ao atendimento do 

escopo e requisitos da qualidade nos projetos de transferência de 

tecnologia intracompanhia farmacêutica. 

 Propor ações para mitigar os riscos analisados. 
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 Analisar criticamente os resultados obtidos frente aos constructos 

identificadas na literatura. 

 
 
1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 
O texto desta dissertação apresenta-se em seis capítulos que serão 

brevemente discutidos a seguir: 

O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico sobre a transferência de 

tecnologia farmacêutica, os conceitos chave relacionados a projeto e o 

gerenciamento deste. Traz ainda a elucidação de sucesso em projetos e os 

riscos associados. Para o último foi abordado e detalhado o gerenciamento de 

riscos por meio da identificação destes, análise qualitativa utilizando a 

ferramenta de análise de modo e efeitos de falha potencial e a análise 

quantitativa de riscos por meio da simulação de Monte Carlo. 

O método de pesquisa através da classificação e delineamento da 

pesquisa: com definição da questão da pesquisa, as proposições estipuladas, 

descrição da unidade de análise e instrumentos de coleta de dados. Assim 

como a exposição circunstanciada da metodologia adotada para a análise 

qualitativa e quantitativa empregada na pesquisa estão designados no 

Capítulo 3. 

O estudo de caso desenvolvido é apresentado no Capítulo 4 assim 

como os resultados obtidos da análise qualitativa e quantitativa desenvolvida 

neste. 

O conteúdo dos capítulos anteriores teve como proposta conhecer e 

aprofundar no estado da arte, de forma a levantar informações e referencial 

suficientes para após apresentação dos resultados, ser possível analisar e 

discutir os encontrados na pesquisa. 

No último, Capítulo 5, são apresentadas as análises e conclusões da 

dissertação e as considerações finais em relação aos objetivos e às 

proposições estabelecidas para o estudo realizado. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 
 

A revisão de literatura, que se caracteriza por suprimir dúvidas a partir 

de pesquisas em documentos. Isso implica no esclarecimento das 

pressuposições teóricas que fundamentam a pesquisa e das contribuições 

proporcionadas por estudos já realizados com uma discussão crítica (GIL, 

2010). 

Segundo Silva e Menezes (2005) a revisão de literatura contribui na 

obtenção de informações sobre a situação atual do tema ou problema 

pesquisado; no conhecimento das publicações existentes sobre o tema e os 

aspectos que já foram abordados; e na verificação das opiniões similares e 

divergentes, além dos aspectos relacionados ao tema ou ao problema de 

pesquisa. Portanto, neste capítulo, são apresentados os conceitos 

empregados, a saber: definição de transferência de tecnologia em indústrias 

farmacêuticas (como é realizada, sua finalidade); a importância de um projeto 

para transferência de tecnologia; e gestão de riscos (aplicação no projeto de 

transferência de tecnologia intracompanhia farmacêutica e a contribuição da 

análise de riscos para atingimento do sucesso do projeto. 

 
 

2.1 TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA FARMACÊUTICA 

 
A transferência de tecnologia é definida como um procedimento lógico 

que controla a transferência de qualquer processo, juntamente com sua 

documentação e experiência profissional entre desenvolvimento e fabricação 

ou entre plantas de fabricantes (WHO, 2011). 

Conhecimentos, habilidades, técnicas, ferramentas, máquinas, fontes, e 

produção são considerados como tecnologia. Portanto, a tecnologia é a 

aplicação da engenharia para a ciência, o uso de nossa compreensão da 

natureza para desenvolver um método técnico para atingir uma finalidade 

prática (MAHBOUDI; ANANTHAN, 2010). 

Green e Warren (2002) apresentam que um dos processos 

fundamentais que influenciam o desempenho econômico das nações e 

empresas é a transferência de tecnologia, e que o progresso de países 



23 
 

 
 

desenvolvidos e em desenvolvimento depende da extensão e eficiência de tal 

transferência. 

Para Al-Ghailani e Moor (1995) ela consiste de um processo pelo qual o 

conhecimento tecnológico passa de uma fonte para um recebedor, vertical ou 

horizontalmente. Quando horizontal, refere-se à circulação e utilização de 

tecnologia utilizada em um só lugar, organização ou contexto para outro lugar, 

organização ou contexto (DOGRA et al., 2013). Sendo assim, atribuído o termo 

transferência de tecnologia para o processo de circulação da tecnologia de 

uma entidade para outra (SOUDER et al., 1990; RAMANATHAN, 1994). 

Takahashi (2005) conceitua como sendo um processo entre duas 

entidades sociais, durante o qual o conhecimento é adquirido, desenvolvido, 

utilizado e melhorado através da transferência de um ou mais componentes de 

tecnologia, seja ele o próprio processo, ou parte dele para ser usado para 

implementar um processo, ou um elemento de um produto, ou o próprio 

produto, ou uma metodologia. 

Geralmente há o envolvimento de alguma fonte que possui habilidades 

técnicas especializadas, que transfere a tecnologia para um grupo-alvo que 

não possuem essas habilidades técnicas especializadas, e que, portanto, não 

pode criar a ferramenta por si (GUORUI, 2009). Envolvendo muitas vezes o 

licenciamento de direitos de propriedade intelectual e estendendo-se 

propriedade e conhecimento técnico para empresas de desenvolvimento. 

Na indústria farmacêutica, refere-se aos processos de progresso bem 

sucedido de descoberta de drogas para o desenvolvimento de produtos, testes 

clínicos e, finalmente, a comercialização em larga escala (DARSHIT; NADIAD, 

2009). Uma empresa inovadora faz com que a sua tecnologia fique disponível 

para parceiro comercial que irá explorá-la (MENDES, 2007), sendo um 

processo de migração de informações e tecnologias necessárias para a 

fabricação de medicamento de qualidade consistente (DOGRA et al., 2013). 

Alam e Ahmad (2013) defendem que não devem ser tomadas ações 

pontuais pelo cedente para o receptor, mas sim o intercâmbio permanente de 

informações entre as duas partes para manter a fabricação do produto e 

garantir a qualidade dos medicamentos, certificando-se sobre o que, quando e 
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por que a informação deve ser transferida para onde, por quem e como 

transferir, em seguida, compartilhar conhecimento e informação da 

transferência de tecnologia entre si e entre as partes interessadas relacionadas 

com fabricação de medicamentos. 

De acordo com Singh e Aggarwal (2010) as três principais 

considerações durante uma efetiva transferência de tecnologia são: o plano, as 

pessoas envolvidas, e o processo. Um plano de transferência de tecnologia 

deve ser concebido para organizar o pessoal e as etapas do processo. Este 

plano descreve itens e conteúdo de tecnologia a ser transferida, procedimentos 

detalhados de transferência individual, cronograma de transferência, e 

estabelece critérios de julgamento para a conclusão da transferência. A 

unidade receptora (UR) deve preparar o plano antes da execução da 

transferência, e chegar a um acordo sobre o seu conteúdo com a unidade de 

envio (UE). Depois de preparado, o plano deve ser comunicado às partes 

envolvidas na pesquisa, no nível corporativo e no local de produção (SINGH; 

AGGARWAL, 2010).  

WHO (2011) relata a existência de um acordo formal entre as partes, um 

plano de gerenciamento de projeto que identifica e controla todas as atividades 

necessárias especificando as responsabilidades antes, durante e após a 

transferência. 

Segundo WHO (2011) o protocolo de transferência deve listar as etapas 

sequenciais pretendidas da transferência, incluindo: 

 Objetivo; 

 Escopo; 

 Pessoal chave e as unidade de envio as responsabilidades; 

 Uma comparação paralela de materiais, métodos e equipamento; 

 Etapas com provas documentais de que cada fase crítica foi 

satisfatoriamente realizada antes da próxima iniciar; 

 Identificação dos pontos críticos de controle; 

 Critérios experimentais de concepção e de aceitação de métodos 

analíticos; 
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 Informações sobre lotes de produção de ensaio, lotes de qualificação e 

validação do processo; 

 Controle de alterações para quaisquer desvios de processo 

encontrados; 

 Avaliação do produto final; 

 Disposições para manter amostras de retenção de ingredientes ativos, 

intermediários e produtos acabados, e informações sobre substâncias 

de referência quando aplicável, e 

 Conclusão, incluindo a aprovação assinada pelo gerente de projeto. 

Após a conclusão da transferência de tecnologia e antes do início da 

fabricação do produto, a unidade de envio da transferência deve verificar se o 

produto fabricado após a transferência de tecnologia atende a qualidade pré-

determinada mantendo registros dos resultados. Essa verificação é realizada 

com métodos adequados, tais como testes de produtos e de auditoria (DOGRA 

et al., 2013). 

A UE deve fornecer critérios e informações sobre os perigos e passos 

críticos associados com o produto, processo ou método a ser transferido, para 

servir como base para gestão dos riscos de qualidade na UR (WHO, 2011). 

Assim como uma caracterização detalhada do produto, a composição 

qualitativa e quantitativa do produto, descrição física, o método de fabricação, 

controles em processo, especificações, materiais de embalagens e quaisquer 

considerações de segurança e manuseio (WHO, 2011). 

A produção é implementada após estudos de validação que verificam se 

a empresa é capaz de produzir de forma estável com base na fórmula de 

fabricação transferida (ALAM; AHMAD, 2013). 

A UR é responsável pela validação, o departamento de investigação e 

desenvolvimento de tecnologia de transferência deve assumir a 

responsabilidade de validações, como a qualificação de desempenho, 

validação de limpeza e validação de processo (ALAM; AHMAD, 2013). 

Para validações, que incluem qualificação de instalação e qualificação 

de operacão já implementadas é possível utilizar eficazmente os dados 

existentes (ALAM; AHMAD, 2013). A extensão da qualificação e ou validação a 



26 
 

 
 

ser realizada deve ser determinada com base em princípios de gestão de risco 

(WHO, 2011). 

Durante o processo de transferência, a UR deve identificar quaisquer 

diferenças de instalações, sistemas, capacidades e se comunicar com a 

unidade de envio sobre essas diferenças para entender o potencial impacto 

sobre a capacidade de executar o processo garantindo a qualidade do produto. 

As diferenças devem ser entendidas e tratadas de forma satisfatória para 

assegurar a qualidade do produto equivalente. Com base na informação 

recebida da UE, a UR deve considerar a capacidade de fabricar e embalar o 

produto com as normas exigidas e devem desenvolver procedimentos 

operacionais relevantes das plantas e documentação antes do início da 

produção (WHO, 2011). 

A transferência de tecnologia pode ser extremamente cara para uma 

empresa se houverem falhas durante o processo de transferência, resultando 

em atrasos para o lançamento de um novo produto no mercado e vendas 

perdidas. Além disso, pode levar o aumento de recursos, tempo e custo para 

fazer ações corretivas na sequência de uma transferência mal sucedida 

(DOGRA et al., 2013). 

Para Al-Ghailani e Moor (1995) o sucesso da transferência de tecnologia 

é alcançado se a UR puder rotineiramente reproduzir o produto transferido, 

processo ou método de encontro a um conjunto pré-definido de especificações, 

conforme acordado com a UE. 

Organização e gestão de uma transferência de tecnologia bem sucedida 

precisa garantir que os principais passos foram executados e documentados 

(WHO, 2011). 

De forma geral, a transferência de tecnologia farmacêutica é realizada 

por meio de projetos. Segundo o Guide of Project Management Body of 

Knowledge – PMBOK (PMI, 2013) o que define um projeto são os seguintes 

pontos: 

 Possui um objetivo – todo projeto deve possuir objetivos que justifiquem 

a sua existência e que sirvam de norte para os trabalhos que serão 

desenvolvidos. 
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Na verdade, o surgimento do estudo sistematizado do gerenciamento de 

projetos se deve à necessidade de alcançar esses objetivos da melhor 

maneira possível, com foco em resultados.  

 É temporário – todo projeto possui início e fim determinados. 

Isso é importante e diferencia os projetos das atividades rotineiras. 

Muitos projetos fracassam porque os envolvidos não conseguem 

determinar o seu encerramento, fazendo com que, no decorrer do 

tempo, os objetivos iniciais se percam, o sentido do projeto mude e as 

justificativas da sua existência deixem de ser importantes.  

 É único – cada projeto é inédito, diferente. 

Isso é facilmente observável porque tudo muda no decorrer do tempo: 

as equipes mudam, os gestores mudam, assim como a tecnologia. 

Enfim, todo o contexto no qual os projetos estão inseridos está em 

constante mudança, e isso torna a gestão de projetos ainda mais 

desafiadora. 

 É restringido por recursos limitados – seria muito mais simples se, a 

cada novo projeto, todos os recursos necessários estivessem 

disponíveis e dentro dos critérios desejados para se realizar o novo 

desafio. 

Mas isso normalmente não acontece, e exige dos gerentes de projetos 

um conjunto de atividades e habilidades para buscar o sucesso do 

empreendimento. Essa característica é tão marcante nas empresas 

atuais que muitas teorias e conceitos foram desenvolvidos para gerir de 

maneira adequada os projetos. 

 É realizado por pessoas – esta é uma característica gratificante e, ao 

mesmo tempo, desafiadora. 

Remete à necessidade de competências comportamentais e de gestão 

por parte dos gerentes de projetos, e pode ser o fator determinante para 

uma gestão bem-sucedida.  

 Coexiste com outros projetos – tal característica, que é negligenciada 

em muitas definições, é uma das mais importantes e deve ser observada 

atentamente pelas pessoas que trabalham com gestão de projetos. 
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Além de exigir habilidades técnicas específicas, também exige 

habilidades como negociação e comunicação para que os objetivos dos 

projetos sejam atingidos. Realmente a vida dos gerentes de projetos 

seria muito mais simples se cada um pudesse gerenciar apenas um 

projeto de cada vez, mas não é isso que acontece. Torna-se necessária 

uma visão corporativa que garanta a coexistência pacífica e organizada 

entre os diversos projetos das organizações. 

De acordo com Meredith e Mantel (2012) o sucesso de um projeto é 

avaliado como o alcance da satisfação do cliente e os objetivos de negócios, o 

que significa os níveis de serviço acordados. As principais responsabilidades 

de gerenciamento de projeto incluem a gestão das restrições triplas para 

projetos - de custo, tempo e escopo. De acordo com Chen e Huang (2013), a 

integralidade dos requisitos podem contribuir significativamente para o sucesso 

de projetos em termos de cronograma, custo, desempenho de qualidade e 

benefício global. 

Nesse sentido, trata-se da eficácia de uma determinada iniciativa 

atrelada ao cumprimento de seu objetivo inicial, possibilitando que a empresa 

usufrua dos benefícios previstos pelo projeto (MORIOKA; CARVALHO, 2014). 

 Uma das estratégias para garantia deste sucesso têm sido o 

gerenciamento de riscos em projetos. 

Os projetos são, por natureza, exposto a riscos múltiplos na prática, uma 

vez que qualquer atividade é acompanhada de riscos inerentes que assumem 

formas particulares, dependendo do tamanho, tipo e conduta diante destes; os 

efeitos destes riscos são refletidos em suas atividades de forma direta e 

poderosa (IACOB, 2013). 

Se os riscos não são tratadas de forma eficaz no gerenciamento do 

projeto, o fraco desempenho com o aumento dos atrasos de custos e tempo 

irão aparecer (ZHANG, 2016). A incapacidade de dar a devida importância aos 

efeitos dos riscos pode levar a registros de perda financeira material e 

infelizmente humana também (IACOB, 2013). 
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2.2 RISCOS EM PROJETOS 

 
A origem do risco reside nas incertezas presentes em todos os projetos. 

O PMBOK define o risco do projeto como um evento ou condição incerta que, 

se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um objetivo do 

projeto, como tempo, custo, escopo ou qualidade (PMI, 2013). Esta definição 

inclui duas dimensões-chave do risco: incerteza e efeito nos objetivos do 

projeto. Ao avaliar a importância do risco do projeto, essas duas dimensões 

devem ser consideradas. A dimensão da incerteza pode ser descrita usando o 

termo probabilidade e o efeito pode ser chamado de impacto, embora outros 

descritores sejam possíveis, como probabilidade e conseqüência (PMI, 2009). 

A definição de risco inclui eventos distintos que são incertos, mas que 

podem ser claramente descritos, e condições mais gerais, que são menos 

específicas, mas também podem dar risco à incerteza (PMI, 2009). 

O grupo de especialistas da Society for Risk Analysis (SRA, 2015) 

apresentam as definições gerais qualitativas de risco: 

 A possibilidade de uma infeliz ocorrência; 

 O potencial para a realização de consequências negativas indesejadas 

de um evento; 

 Exposição a uma proposição (por exemplo: a ocorrência de uma perda) 

sendo esta incerta; 

 As consequências da atividade e as incertezas associadas; 

 Incerteza sobre uma atividade e a severidade das consequências desta, 

e as incertezas associadas e 

 O desvio de um valor de referência e as incertezas associadas. 

Na gestão de projetos, o risco é a variância de custo ou estimação da 

duração e é avaliado pela combinação da probabilidade de ocorrência com o 

impacto das consequências dos riscos (TAROUN, 2015). 

 
 

2.3 GERENCIAMENTO DE RISCOS DO PROJETO 
 

Há não mais de quarenta anos, reconheceu-se as primeiras revistas 

científicas, artigos e conferências que abordam ideias fundamentais e 
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princípios sobre como avaliar adequadamente e gerenciar riscos (AVEN, 2016). 

Segundo Iacob (2013) a prerrogativa da gestão de riscos que se desenvolveu 

rapidamente nos últimos anos, tanto a nível conceitual, quanto teórico e prático 

é o estabelecimento da execução de medidas para identificar fontes de risco e 

procedimentos que permitam mantê-los sob controle, apesar de não poder 

eliminá-los totalmente. 

O primeiro sinal de gerenciamento de risco na área farmacêutica foi um 

relatório da agência reguladora americana Food and Drug Administration 

(FDA), de setembro de 2004, quando o órgão mostrou sua disposição de se 

valer dessa ferramenta. Na indústria farmacêutica brasileira, a análise de risco 

começou a ser utilizada com as exigências para validação de processo 

(CARVALHO, 2009). 

Segundo Aven (2016) esta prática consiste em equilibrar preocupações 

diferentes, como lucros, segurança, reputação, entre outras. Em geral 

considera-se um conjunto de alternativas, avalia-se seus prós e contras e 

toma-se uma decisão que melhor atende aos valores e prioridades dos 

decisores. 

A responsabilidade pela boa finalização de um projeto recai sobre a 

gestão de risco definida por Barsan e Popescu (2003) como a identificação, 

análise e resposta sistemática ao risco potencial de um projeto. Opran (2012) a 

considera como uma maneira de gerenciar o sucesso de eventos incertos. 

Tomando essas idéias, Iacob (2013), a apresenta como uma abordagem 

estruturada e formal, focada nas etapas e ações necessárias planejadas para 

determinar e controlar os riscos, mantendo-os a um nível aceitável. 

De acordo com PMBOK, o gerenciamento dos riscos do projeto inclui os 

processos de planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas 

e controle de riscos de um projeto (PMI, 2013). 

A Figura 1 fornece uma visão geral dos processos de gerenciamento dos 
riscos. 
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Figura 1 –  Visão geral de um típico processo de gestão de riscos. 

 

Fonte: Adaptado de ICH Q9 (2005). 

 

Opran (2012) afirma que quatro princípios devem ser observados: 

 Um projeto não pode aceitar riscos não relacionados; 

 As decisões sobre os riscos devem ser tomadas nos níveis apropriados; 

 Aceitar os riscos quando os ganhos são mais elevados e  

 Gestão de risco do projeto é integrada ao processo de gestão geral do 

projeto. 

O gerenciamento de risco fornece apoio à decisão na escolha entre 

alternativas, aceitação de atividades e produtos, implementação de medidas de 

redução de risco, entre outros (AVEN, 2016). Como um processo contínuo de 

planejamento, o gerenciamento de risco ajudará o gerente de projeto a superar 

os eventos adversos e maximizar os eventos positivos (IACOB, 2013). 
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Planejar o gerenciamento dos riscos (Figura 2) é algo que deve começar 

o mais cedo possível, tão logo o projeto seja aprovado ou mesmo antes, e deve 

ser concluído nas fases iniciais do planejamento do projeto, para que o 

tratamento dos riscos, em geral, impacte as linhas de base do projeto, dentre 

elas, o escopo, que é uma das primeiras linhas de base a ser definida (DIAS, 

2015). 

 

Figura 2 – Planejamento do Gerenciamento dos Riscos. 

 

Fonte: Adaptado de PMI (2013). 

 
A Figura 3 apresenta os três fatores críticos de sucesso para o 

planejamento do gerenciamento dos riscos do projeto segundo o Practice 

Standard for Project Risk Management (PMI, 2009). 

 

Figura 3 – Fatores críticos de sucesso para o planejamento do gerenciamento dos 
riscos. 

 

Fonte: Adaptado de PMI (2009). 



33 
 

 
 

2.3.1 Identificação dos riscos 
 

A identificação do risco é o processo de reconhecimento dos riscos que 

podem afetar o projeto e documentação de suas características e dos riscos 

associados (AVEN, 2016). O principal benefício desse processo é a 

documentação dos riscos existentes e o conhecimento e a capacidade que ele 

fornece à equipe do projeto de antecipar os eventos (PMI, 2013). 

O ICH Q9 (2005) descreve a identificação de riscos como o uso 

sistemático de informações para identificar os riscos referentes à questão de 

risco ou descrição do problema, sendo que as informações podem incluir dados 

históricos, análise teórica, opiniões bem informadas, e as preocupações das 

partes interessadas, portanto a identificação de riscos aborda a questão "O que 

poderia dar errado?", incluindo a identificação das possíveis consequências. 

Dias (2015) relata a importância das especificações dos riscos de forma 

consistente para garantir que cada risco seja compreendido claramente e sem 

equívocos a fim de proporcionar a análise e o desenvolvimento de respostas 

eficazes, e assim oferecer a capacidade de comparar o efeito relativo de um 

risco em relação a outros riscos no projeto. 

O Practice Standard for Project Risk Management (PMI, 2009) lista os 

dez fatores críticos de sucesso no processo de identificação dos riscos que 

possibilita a maximização do valor e a eficácia do processo de identificação de 

riscos com aumento da probabilidade de identificação dos riscos tanto quanto 

possível: 

 Identificação precoce; 

 Identificação iterativa; 

 Identificação emergente; 

 Identificação abrangente; 

 Identificação explícita de oportunidades; 

 Múltiplas perspectivas; 

 Riscos associados aos objetivos do projeto; 

 Declaração de risco completa; 

 Propriedade e nível de detalhe; 

 Objetividade. 
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2.3.2 Análise Qualitativa dos Riscos 

 

A análise de riscos é o processo de avaliação dos riscos do projeto de 

acordo com suas características, como probabilidade e impacto (AVEN, 2016). 

O principal benefício deste processo é habilitar os gerentes de projetos a 

reduzir o nível de incerteza e focar os riscos de alta prioridade (PMI, 2013). 

Segundo Dias (2015) as ideias que sustentam a prática de análise 

qualitativa é que os recursos do projeto destinados à proteção contra riscos 

podem ser mais eficientemente empregados se forem investidos nos riscos 

mais importantes, e que, além disso, análises qualitativas, embora não tão 

precisas, são muito mais baratas e rápidas do que análises quantitativas, e 

suficientes para as decisões que são necessárias na maioria das situações, na 

maioria dos projetos. 

A análise qualitativa dos riscos avalia a prioridade dos riscos 

identificados usando a sua probabilidade relativa ou plausibilidade de 

ocorrência, o impacto correspondente nos objetivos do projeto se os riscos 

ocorrerem, assim como outros fatores, como o intervalo de tempo para 

resposta e a tolerância a riscos da organização associada com as restrições de 

custo, cronograma, escopo e qualidade do projeto (PMI, 2013). 

Portanto, Dias (2015) resume a análise qualitativa com as seguintes 

características: 

 Aborda riscos individuais de forma qualitativa; 

 Avalia a probabilidade e impacto em níveis discretos; 

 Prioriza os riscos para tratamento; 

 Acrescenta informação ao registro dos riscos; 

 Seleciona riscos para a análise quantitativa. 

A Figura 4 apresenta os fatores críticos de sucesso para a análise 

qualitativa dos riscos segundo o Practice Standard for Project Risk 

Management (PMI, 2009). 
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Figura 4 – Fatores críticos de sucesso para a análise qualitativa de um projeto. 

 

Fonte: Adaptado de PMI (2009). 

 

 

2.3.3 Ferramenta para análise qualitativa 

 

Análise de Modo de Falhas e Efeito – Failure Mode and Effect Analysis 

(FMEA) – foi desenvolvida pela primeira vez como uma metodologia formal de 

projeto na década de 1960 pela indústria aeroespacial com seus óbvios 

requisitos de confiabilidade e segurança (SANKAR; PRABHU, 2001). Segundo 

Lee et al. (2016) desde então FMEA tem sido amplamente adotado como uma 

técnica confiável e segura, especialmente utilizada nas indústrias aeroespacial, 

automobilística, eletrônica, nuclear, petróleo e gás. Em 1977, a Ford Motors 

implementou FMEA nos processos de fabricação de automóveis. No final dos 

anos 70, foi empregado para desenvolvimento de software e atualmente 

tornou-se a prática padrão para empresas de manufatura no Japão, Estados 

Unidos e Europa (LEE et al., 2016). 
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O FMEA pode ser definido como o conjunto de procedimentos pelos 

quais cada modo de falha potencial em um sistema é analisado para 

determinar os resultados ou efeitos do mesmo no sistema e classificar cada 

modo de falha potencial de acordo com sua gravidade (US MILITARY 

STANDARD 1629A, 1980). Lee et al. (2016) apresentam o FMEA como uma 

técnica sistemática que pode ser usada para identificar os possíveis modos de 

falha associados a um produto ou seu processo de produção como uma 

ferramenta de melhoria de alta qualidade possibilitando a implementação das 

medidas de melhoria e prevenção numa fase precoce. 

Segundo Ramos (2006) de uma forma geral, o método do FMEA é 

formado basicamente por cinco etapas: 

 Planejamento do FMEA; 

 Identificação das funções, modos de falhas, causas e efeitos; 

 Classificação dos índices de ocorrência, severidade e detecção; 

 Interpretação e acompanhamento. 

Lee et al. (2016) defendem que quando os modos de falhas potenciais e 

seus efeitos são identificados, ações corretivas podem ser empregadas para 

eliminar as falhas potenciais ou fazer melhorias contínuas para reduzir a 

gravidade e frequência das falhas potenciais, bem como aumentar sua 

probabilidade de detecção. O FMEA tem como objetivo identificar e priorizar 

possíveis imperfeições em produtos e processos (PUENTE et al., 2002). 

Segundo Vincent e Honeck (2004) é possível destacar outros objetivos como: 

 Melhorar a produtividade e os rendimentos; 

 Melhorar a confiabilidade do produto através de um melhor controle do 

projeto; 

 Reduzir o desperdício e retrabalho, tanto na concepção de produtos 

quanto processos de fabricação; 

 Melhorar a confiabilidade do processo de fabricação e reduzir a 

variabilidade do processo; 

 Mudar o foco dos esforços de engenharia e produção de "apagar 

incêndios" para melhorar o desenvolvimento e a produção. 
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 Reduzir os custos de projeto e produção; 

 Prever potenciais problemas inevitáveis de design e produção, para 

implementar ações corretivas; 

 Cumprir com os regulamentos normativos e Boas Práticas de 

Fabricação. 

Nos últimos anos, houve várias implementações derivadas da análise de 

FMEA, a fim de quantificar e analisar questões de risco de projeto (SANTOS; 

CABRAL, 2008). Neste sentido, Carbonne e Tippet (2004) criaram a expressão 

RFMEA (Project Risk FMEA). O Departamento de Defesa dos Estados Unidos 

da América incorpora na estrutura FMEA existente uma análise crítica que 

obtém o método FMECA (US MILITARY STANDARD 1629A, 1980). Mais 

recentemente, Bertolini et al. (2006) apresentaram uma nova abordagem 

metodológica denominada Modo de Disfunção e Análise Crítica de Efeitos 

(DMECA) para determinar e analisar possíveis disfunções em processos de 

gestão complexos. 

Este estudo se concentrará no FMEA clássico aplicando os seguintes 

passos para seu desenvolvimento (US MILITARY STANDARD 1629A, 1980; 

SANKAR; PRABHU, 2001): 

 Definir o sistema a ser analisado e construir diagramas de blocos que 

ilustram a operação; 

 Identificar todos os modos de falha em potencial (a maneira pela qual 

uma falha é observada); 

 Estimar a gravidade do modo de falha; 

 Listar as causas potenciais da imperfeição; 

 Estimar a freqüência de ocorrência de falha; 

 Descrever o método de detecção de falhas; 

 Estimar o número de prioridade de risco. O processo FMEA padrão 

avalia os modos de falha para gravidade, ocorrência e detecção. A 

multiplicação desses valores leva ao que é conhecido como NPR - 

Número de Prioridade de Risco (CARBONNE; TIPPET, 2004); 

 Recomendar ação corretiva, identificando o projeto corretivo ou outras 

ações necessárias para eliminar a falha ou controlar o risco; 
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 Documentar a análise e resumir os problemas que não puderam ser 

corrigidos pelo design e identificar os controles adequados para reduzir 

os riscos. 

Para o desenvolvimento da análise de modo e efeitos de falha potencial 

de um projeto utiliza-se um formulário que trata-se de uma tabela contendo os 

elementos mínimos de informação como exemplificado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Formulário FMEA. 

 

Fonte: Adaptado de Manual de Referência Análise de Modo e Efeitos de Falha 
Potencial- FMEA (2008). 

 

 

2.3.4 Método para análise quantitativa dos riscos 

 

Segundo o PMBOK (PMI, 2013) realizar a análise quantitativa dos riscos 

é o processo de analisar numericamente o efeito dos riscos identificados e 

priorizados nos objetivos gerais do projeto, é usado principalmente para avaliar 

o efeito agregado de todos os riscos que afetam o projeto. Quando os riscos 

direcionam a análise quantitativa, o processo pode ser usado para atribuir uma 

classificação de prioridade numérica àqueles riscos individualmente O principal 

benefício desse processo é a produção de informações quantitativas dos riscos 

para respaldar a tomada de decisões, a fim de reduzir o grau de incerteza dos 

projetos (PMI, 2013). 

Dias (2015) resume a análise quantitativa com as seguintes 

características: 
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ANÁLISE DE MODO E EFEITOS DE FALHA POTENCIAL

(FMEA DE PROJETO)
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 Depende de distribuições de probabilidade para caracterizar os riscos; 

 Depende de um modelo matemático do projeto; 

 Depende de métodos quantitativos que requerem ferramentas 

sofisticadas e profissionais especializados; 

 Estima resultados prováveis do projeto a partir dos efeitos combinados 

dos riscos; 

 Estima a probabilidade de se atingirem metas e a contingência 

necessária para se conseguir o nível desejado de conforto; 

 Identifica os riscos que mais contribuem para o risco geral do projeto. 

A Figura 6 apresenta os fatores críticos de sucesso para a análise 

quantitativa dos riscos segundo o Practice Standard for Project Risk 

Management (PMI, 2009). 

 

Figura 6 – Fatores críticos de sucesso para a análise quantitativa de um projeto. 

 

Fonte: Adaptado de PMI (2009). 
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2.3.5 Simulação de Monte Carlo 

 

De acordo com Corrar (1993), a Simulação de Monte Carlo foi criada em 

1940, pelos pesquisadores Von Neunann e Ulam, para solucionar problemas 

de blindagem em reatores nucleares. O termo Monte Carlo foi dado pelos 

pesquisadores S. Ulman e Nicholas Metropolis em homenagem a atividade 

mais popular de Monte Carlo, Mônaco, os jogos (GUJARATI, 2002). 

Gálvez (2015) define a Simulação de Monte Carlo como um método 

numérico estocástico universal para a solução de problemas matemáticos. Seu 

emprego no gerenciamento de riscos em projetos deve-se basicamente à difícil 

(ou impraticável) modelagem de predição dos riscos. 

A simulação, como metodologia de pesquisa operacional, tem sido 

testada e discutida ano após ano como ferramenta de tomada de decisão em 

gerenciamento de projetos (ARTTO, 2001, JAHANGIRIAN et al., 2010, BANKS, 

2010). 

Segundo Moore e Weatherford (2005) a Simulação de Monte Carlo pode 

ser utilizada largamente na avaliação de projetos, em que os riscos envolvidos 

podem ser expressos de forma simples e de fácil leitura, e as simulações 

auxiliam a decisão. Assim, os indicadores deixam de ser determinísticos e 

passam a ser estocásticos, probabilísticos. 

A análise probabilística é o método predominante utilizado para lidar 

com as incertezas envolvidas na análise de risco, tanto aleatória 

(representando variação) quanto epistêmica (por falta de conhecimento) 

(AVEN, 2016). 

Lima et al. (2008) explicam que a Simulação de Monte Carlo é um 

método de avaliação interativa de um modelo determinístico, usando números 

randomizados como entradas, sendo mais utilizado quando o modelo é 

complexo, ou não-linear, ou quando envolve um número razoável de 

parâmetros de incerteza. 

A rigor, a Simulação de Monte Carlo consiste em um experimento de 

amostragem, cujo objetivo principal está em estimar o comportamento de uma 

variável de resultado, que depende de outras variáveis aleatórias de forma 
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automática, geralmente com o auxílio de modelagens de operações e de 

ferramentas de software que, por conseguinte, geram uma grande quantidade 

de cenários, automaticamente (NASCIMENTO, 2007, MATIAS Jr., 2006). Neste 

processo, ao invés de estimar cenários, o analista do projeto arbitra o 

comportamento estocástico de cada fonte de incerteza (NASCIMENTO, 2007). 

Para Moore e Weatherford (2005), esta simulação é um dos vários 

métodos para a análise da propagação da incerteza, onde sua grande 

vantagem é determinar como uma variação randomizada, já conhecida, ou o 

erro, afetam a performance ou a viabilidade do sistema que está sendo 

modelado. 

Sabe-se bem o potencial e a conveniência de usar a simulação de 

Monte Carlo para prever resultados de execução de projetos assim como para 

definir e ajustar estes ao seu roteiro (RODRIGUEZ, 2013). A Simulação de 

Monte Carlo possui grande capacidade de proporcionar soluções de 

gerenciamento de projetos e margens suficientes para ser estendido e envolver 

o modelo de simulação para assim oferecer melhores informações dos 

resultados gerados, a fim de facilitar o trabalho dos gerentes de projeto 

(RODRIGUEZ, 2013). 

A Simulação de Monte Carlo é composta pelas seguintes etapas: 

 Elaboração da rede de atividades: definição e sequenciamento das 

atividades, construção da rede de atividades utilizando o método de 

diagrama de precedência; 

 Para incorporar a incerteza nas durações das atividades, foram 

adotadas três estimativas de duração para cada atividade do projeto: 

a) Otimista: duração mínima da atividade se tudo ocorrer perfeitamente. 

b) Mais provável: a duração mais provável da atividade sob condições 

normais. 

c) Pessimista: duração máxima da atividade se atrasos significativos são 

encontrados. 

 Simulação de Monte Carlo, técnica de modelagem escolhida por 

gerar resultados viáveis, próximos da realidade; 

 Análise dos resultados obtidos. 
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O método aplicado consiste basicamente em gerar, aleatoriamente, “n” 

sucessivas amostras em termos de tempo (variável aleatória) que serão então 

“testadas” contra um modelo estatístico, que vem a ser na verdade uma 

distribuição de probabilidade para um determinado risco no projeto. Cada 

amostra corresponde a uma iteração do método. Desse modo, a Simulação de 

Monte Carlo fornece uma estimativa, o qual é inversamente proporcional ao 

número de iterações. Assim, quanto maior o número de iterações, menor o 

erro, possibilitando: 

 Estabelecer uma distribuição de probabilidade (modelo) à qual responde 

uma variável aleatória (tempo) para o risco analisado; 

 Amostrar esta variável aleatória em número suficientemente grande de 

vezes (realizar iterações). 

Na Simulação de Monte Carlo aplicada, o tempo de execução de uma 

atividade comporta-se segundo uma função de distribuição de probabilidade 

triangular. Assim, o tempo total de execução do projeto foi obtido da seguinte 

maneira: gerou-se valores pseudo-aleatórios dos tempos de execução das 

atividades, de acordo com a função de densidade de probabilidade 

característica de cada atividade. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 
 
 

Para que os objetivos desta dissertação sejam alcançados é necessária 

a realização de uma investigação científica de forma sistemática, utilizando-se 

de um método coerente (LAKATOS; MARCONI, 2006). O método científico 

caracteriza-se pela escolha de procedimentos sistemáticos para descrição e 

explicação de uma determinada situação sob estudo e sua escolha deve estar 

baseada em dois critérios básicos: a natureza do objetivo ao qual se aplica e o 

objetivo que se tem em vista no estudo (FACHIN, 2001). 

Esta pesquisa pode ser dividida em duas etapas principais. A primeira 

está relacionada ao levantamento bibliográfico dos conceitos ligados aos temas 

de pesquisa: transferência de tecnologia intracompanhia farmacêutica, gestão 

de projeto e gerenciamento de riscos. A segunda parte está relacionada à 

pesquisa de campo proposta. A literatura demonstra que, há ainda uma baixa 

exploração empírica do tema, em particular dos conceitos ligados ao 

gerenciamento de riscos de projetos de transferência de tecnologia 

intracompanhia farmacêutica. Tal fato fortalece a importância de se delinear 

uma investigação em busca dos objetivos estabelecidos para esta pesquisa. 

Este capítulo tem como propósito, caracterizar a classificação, 

propósitos, abordagem, a metodologia, e os instrumentos utilizados no 

desenvolvimento da pesquisa, conforme representado na Figura 7. 

Inicialmente, são caracterizados o tipo e a abordagem da pesquisa. 

Posteriormente, será realizado o delineamento metodológico da pesquisa, com 

base em Yin (2010). 
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Figura 7 – Estrutura metodológica da dissertação 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta Seção discute as classificações da pesquisa, devidamente 

justificada e selecionada para a condução desse trabalho. Neste contexto, 

conforme sua natureza, a pesquisa pode ser classificada em (TURRIONI; 

MELLO, 2012): 

 Pesquisa básica (pura): visa gerar conhecimentos novos e úteis para o 

avanço da ciência, sem aplicação prática prevista, envolvendo verdades 

e interesses locais; 

 Pesquisa aplicada: busca gerar conhecimentos para a aplicação prática. 

É voltada para a solução dos problemas específicos, envolvendo 

verdades e interesses locais. 

De acordo com esta classificação, quanto a sua natureza, esta pesquisa 

pode ser definida como aplicada (GIL, 1999; TURRIONI; MELLO, 2012) pois 

tem como objetivo gerar recomendações práticas que poderão ser aplicadas na 

resolução de problemas específicos. 

De maneira complementar, a pesquisa se caracteriza como aplicada, 

pois por meio de estudo de caso buscou analisar os riscos para auxiliar o 
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sucesso da gestão do projeto de transferência de tecnologia intracompanhia 

farmacêutica. 

Do ponto de vista de seus propósitos, a pesquisa pode ser classificada 

em (TURRIONI; MELLO, 2012): 

 Exploratória: visa proporcionar uma maior familiaridade com um 

problema pouco explorado, amplo e desconhecido, e quando se torna 

difícil formular hipóteses precisas e operacionalizáveis sobre tal 

fenômeno; 

 Descritiva: visa descrever as características de determinado fenômeno, 

para defini-lo melhor ou diferenciá-lo dos demais. Busca também 

estabelecer relações entre as variáveis de estudo, questionários e 

observação sistemática, assumindo, de forma geral, um tipo de 

levantamento; 

 Explicativa: pode ser considerada como uma pesquisa clássica utilizada 

nas ciências naturais, de natureza positivista, que necessita de 

experimentação para confirmar o efeito de uma ou mais variáveis sobre 

um fenômeno. A característica fundamental de experimentos puros é o 

controle sobre as variáveis que influenciam determinada coisa ou 

fenômeno; 

 Preditivas: buscam identificar relações que permitem ao pesquisador 

estabelecer especulações sobre algum fenômeno, por meio do 

conhecimento de outra coisa ou fato; 

 Ação: dispõe-se a resolver um problema social, numa tentativa de fazer 

algo sobre um fenômeno em particular. Elas podem incorporar qualquer 

um dos propósitos abordados anteriormente, mas condicionam a eles a 

exigência de se encontrar uma solução ou fazer alguma coisa. Nesses 

casos, o pesquisador interage diretamente com o problema em questão, 

constituindo um verdadeiro agente de mudança no processo social de 

pesquisa; 

 Avaliação: utilizadas para analisar a eficiência ou eficácia de uma prática 

ou programa específico, em termos de valores adotados em um 

determinado local. Apesar de utilizar os mesmos métodos, distingue-se 

das demais pelo seu propósito de foco na decisão. 
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Desse modo, de acordo com os propósitos e os objetivos da pesquisa, 

esta é classificada como exploratória e de avaliação pois busca fornecer 

subsídios confiáveis e úteis para compreender a contribuição do gerenciamento 

dos riscos para o sucesso de um projeto de transferência de tecnologia 

farmacêutica. 

As investigações exploratórias são adequadas em estudos que abordam 

temas recentes ou que ainda foram pouco explorados (YIN, 2010). 

Segundo Lakatos (1992) e Lakatos e Marconi (2006), a pesquisa 

exploratória não busca testar ou confirmar hipóteses, mas principalmente, 

formular questões sobre determinado problema ou questão. Sua finalidade é, a 

priori, proporcionar maior intimidade do pesquisador com o objetivo 

pesquisado, modificar ou esclarecer conceitos e, num último caso, desenvolver 

hipóteses (LAKATOS; MARCONI 2006). 

Quanto à abordagem do problema, uma pesquisa pode ser classificada 

como (MIGUEL, 2010): 

 Pesquisa Quantitativa: é o ato de mensurar variáveis de pesquisa, aqui 

se testa hipóteses e preocupa-se com a mensurabilidade que é o 

conjunto de variáveis mensuráveis para testar hipóteses, causalidade 

que é o fato de explicar as coisas com causas e efeitos, generalização 

onde os resultados obtidos podem ou não ser usados além da pesquisa 

e replicação que é a possibilidade de repetir a pesquisa e encontrar os 

resultados requeridos. 

 Pesquisa Qualitativa: realizam-se observações, coletam-se evidências e 

considera-se a realidade subjetiva dos indivíduos envolvidos. Tem como 

características principais a ênfase na interpretação subjetiva dos 

indivíduos, o delineamento do contexto do ambiente de pesquisa, 

múltiplas fontes de evidências, importância da concepção da realidade 

organizacional e proximidade com o fenômeno estudado. 

Quanto à abordagem do problema, esta pesquisa corresponde a uma 

pesquisa qualitativa, pois as informações obtidas a partir da pesquisa foram 

analisadas como foco em seus significados e definições (GIL, 1999) e 



47 
 

 
 

quantitativa porque a quantificação da variável – tempo permitiu fazer 

inferências estatísticas que confirmaram ou refutaram as proposições. 

Portanto, esta pesquisa apresenta as seguintes características: 

 Natureza da pesquisa: aplicada; 

 Propósitos: exploratória e de avaliação; e 

 Abordagem do problema: qualitativa e quantitativa. 

 
 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa deve ser conduzida de modo que uma sequência lógica 

represente a ligação entre as questões propostas, os dados coletados, e as 

conclusões. De acordo com Yin (2010), há cinco elementos principais que 

devem necessariamente delinear a pesquisa: 

 Questão de pesquisa; 

 Proposições; 

 Definição da unidade de análise; 

 Descrição da trajetória que interliga os dados e as proposições; 

 Definição de critérios para interpretar os dados coletados. 

Para esse estudo, os métodos de pesquisa foram aplicados em duas 

etapas, a primeira aborda a pesquisa bibliográfica inicial. 

A segunda etapa da pesquisa consiste em um estudo de caso, que está 

entre os principais métodos de pesquisa utilizados, atualmente, nas 

Engenharias e Gestão de Operações (MIGUEL, 2007; VOSS et al., 2002). 

O estudo de caso é uma investigação empírica, na tentativa de preservar 

as características holísticas das variáveis dentro do contexto da vida real, que 

não estão claramente definidas, em que o pesquisador não possui o controle 

do objeto de estudo e a pesquisa está baseada em um conjunto 

contemporâneo de acontecimentos, na tentativa de responder a questões do 

tipo (YIN,2010). 
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O estudo de caso busca entender um fenômeno dentro de seu contexto, 

por meio de observações diretas, entrevistas (estruturadas ou não) e acesso a 

documentos (VOSS et al., 2002). 

Segundo Turrioni e Mello (2012), questões de pesquisa do tipo “quem”, 

“o que”, “onde”, “como” e “por que” estimulam o uso da estratégia de estudo de 

caso. 

De acordo com Yin (2010) a essência do estudo de caso é tentar 

esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões levando em consideração 

o motivo pelo qual foram tomados, como foram implementados e quais foram 

os resultados. 

O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo de um ou vários 

objetos de estudo, possibilitando um amplo detalhamento com a vantagem de, 

por causa da mencionada flexibilidade, manter o pesquisador atento às 

possíveis novas possibilidades e possíveis elementos que por ventura surjam 

durante as investigações (GIL, 2007). 

O presente estudo de caso tem como objetivo identificar como ocorre, na 

prática, o gerenciamento de riscos em um projeto de transferência de 

tecnologia intracompanhia farmacêutica, identificando quais são os métodos, 

ferramentas, procedimentos ou técnicas empregados nesta atividade, visando 

contribuir com a análise de riscos a ser elaborada na presente pesquisa. 

As etapas propostas para a realização de um estudo de caso podem 

variar de acordo com o autor, mas, em geral, baseiam-se em três partes 

básicas: planejamento, execução, análise e conclusão. Na presente pesquisa, 

as etapas do estudo foram estabelecidas com base no trabalho de Miguel 

(2007), conforme apresentado na Figura 8. 
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Figura 8 – Atividades do método de estudo de caso 

 

Fonte: Adaptado de Miguel (2007). 

 
 

3.2.1 Proposições 

 
Para compreensão da questão de pesquisa proposta, se faz necessário o 

entendimento do que se busca da pergunta, para que se obtenha a melhor 

resposta possível. Para tanto, a disposição de proposições elaboradas, 

tomando como base a revisão da literatura, tem por objetivo ajudar a responder 

à questão de pesquisa, quando a mesma for realizada em campo. 

Desta forma: 

 

Proposição 1: a organização responsável pelo projeto de transferência de 

tecnologia intracompanhia farmacêutica utilizou-se de embasamento teórico a 

respeito do gerenciamento de projeto como, por exemplo, metodologias 

desenvolvidas por associações profissionais para o planejamento e a gestão 

deste projeto. 
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Proposição 2: os procedimentos, métodos e ferramentas de gerenciamento 

dos riscos de projeto são conhecidos, difundidos e aplicados na indústria 

farmacêutica. 

 

Proposição 3: o gerente de projeto de transferência de tecnologia 

intracompanhia farmacêutica utiliza a análise de risco para tomada de decisão. 

 

Proposição 4: a análise quantitativa do risco, utilizando a Simulação de Monte 

Carlo contribui para o cumprimento dos prazos estabelecidos no projeto de 

transferência de tecnologia intracompanhia farmacêutica. 

 

Proposição 5: a análise qualitativa dos riscos, utilizando o FMEA contribui 

para o atendimento do escopo de um projeto de transferência de tecnologia 

intracompanhia farmacêutica. 

 

Proposição 6: a análise qualitativa dos riscos, utilizando o FMEA contribui 

para o atendimento dos requisitos da qualidade de um projeto de transferência 

de tecnologia intracompanhia farmacêutica. 

 
 

3.2.2 Unidade de análise 

 

Foi estudada uma indústria farmacêutica multinacional que possui as 

características necessárias para o desenvolvimento deste estudo, detentora de 

projetos de transferência de tecnologia intracompanhia e que possibilitou a 

investigadora acesso as informações destes projetos e autorização da direção 

para observação e desenvolvimento deste estudo, sendo estes os motivos para 

esta seleção não aleatória da unidade de análise. 

 
 

3.2.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

Segundo Yin (2010) a utilização de múltiplos instrumentos de coleta de 

dados possibilitam a obtenção de resultados mais robustos. Esta pesquisa fará 

uso de três ferramentas: 
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 Análise documental: foram consultados registros impressos e/ou digitais 

que descrevem políticas, sistemas de gestão e processos da empresa, 

assim como, informações do projeto. 

 Observação mista: observação indireta possibilitou a autora a 

identificação e obtenção de dados para análise do estudo proposto, 

conquistando um contato mais direto com a realidade a proposta do 

estudo. E como observação direta, utilizou-se de meios sistemáticos e 

planejados aplicando instrumentos para coleta de dados ou fenômenos 

observados. 

 Entrevistas: foram realizadas com gerente de PMO – Project 

Management Office, do projeto e das áreas envolvidas com o processo 

de transferência de tecnologia, assim como os principais envolvidos na 

implementação do projeto, utilizando um questionário semiestruturado 

de quinze questões presente no Anexo I. 

Garcia e Gluesing (2013) descrevem que entrevistas e observação 

levam à descoberta de novos mecanismos e relações dentro, e entre indivíduos 

e grupos, que não se pode descobrir com investigações estritamente 

quantitativas, mostrando uma compreensão mais ampla da análise de vários 

fenômenos, desenvolvendo novas formas de coleta e análise de dados. 

 
 

3.2.4 Análise qualitativa de riscos 

 

Os riscos relacionados ao escopo e aos requisitos da qualidade do 

projeto foram analisados qualitativamente utilizando FMEA para tanto. A 

ferramenta FMEA e desenvolvimento técnico adotados nesta pesquisa segue o 

preconizado na quarta edição do Manual de Referência de FMEA (CHRYSLER 

LLC, FORD MOTOR COMPANY E GENERAL MOTORS CORPORATION, 

2008). 

Examinou-se sistematicamente todas as causas prováveis de falhas do 

projeto, de modo a mitigar ou eliminar os riscos. 

Primeiramente foi elaborado a Estrutura Analítica do Projeto, cada 

elemento constituinte deste foi avaliado por brainstorm e com as informações 
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levantadas na revisão da literatura, então, foram apontados os modos de falha 

de cada elemento. Em seguida, calculado ou previsto o resultado desta falha. 

Foram determinados a gravidade do efeito ao projeto e ocorrência. 

Os critérios de avaliação e sistema de classificação aplicado para 

severidade apresenta-se no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Classificação para severidade do efeito. 

Efeito Severidade do Efeito Classificação 

Perigoso sem 

aviso prévio 

Classificação de gravidade muito alta quando um 

modo de falha potencial afeta o funcionamento 

seguro do sistema sem aviso 

10 

Perigoso com 

aviso 

Classificação de gravidade muito alta quando um 

modo de falha potencial afeta o funcionamento 

seguro do sistema com aviso 

9 

Muito alto 
Sistema inoperável com falha destrutiva sem 

comprometer a segurança 
8 

Alto 
Sistema inoperável com danos no equipamento/ 

processo 
7 

Moderado Sistema inoperável com danos menores 6 

Baixo Sistema inoperável sem danos 5 

Muito baixo 
Sistema operável com degradação significativa do 

desempenho 
4 

Menor 
Sistema operável com alguma degradação do 

desempenho 
3 

Mínimo Sistema operável com interferência mínima 2 

Nenhum Sem efeito 1 

Fonte: Baseado em projetos da unidade de análise. 

 

Adotou-se um sistema consistente de classificação de ocorrência. O 

número de classificação da probabilidade de ocorrência tem um significado 

relativo e está representado no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Classificação para probabilidade de ocorrência. 

Probabilidade de Falha Classificação 

Muito alta: a falha é quase inevitável 
>1 em 2 10 

1 em 3 9 

Alta: falhas repetidas 
1 em 8 8 

1 em 20 7 

Moderada: falhas ocasionais 

1 em 80 6 

1 em 400 5 

1 em 2.000 4 

Baixa: relativamente poucas falhas 
1 em 15.000 3 

1 em 150.000 2 

Remota: falha é desconhecida < 1 em 1.500.000 1 

Fonte: Baseado em projetos da unidade de análise. 

 

A abordagem para controle de detecção do projeto atual consistiu em 

assumir que a falha tenha ocorrido e, então, avaliado as capacidades dos 

controles de projeto atuais, para detectar este modo de falha. Detecção é uma 

classificação relativa e para esta pesquisa seguiu-se o disposto no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Classificação de Detecção. 

Detecção 
Probabilidade de Detecção por Controle do 

Projeto 
Classificação 

Incerteza 

Absoluta 

O controle do projeto não pode detectar a causa 

potencial / mecanismo e o modo de falha 

subsequente 

10 

Muito Remota 

Possibilidade muito remota do controle do 

projeto detectar a causa / mecanismo potencial 

e o modo de falha subseqüente 

9 

Remota 

Possibilidade remota do controle do projeto 

detectar a causa potencial / mecanismo e modo 

de falha subsequente 

8 

Muito Baixa 

Possibilidade muito baixa do controle do projeto 

detectar a causa / mecanismo potencial e o 

modo de falha subseqüente 

7 

Baixa 

Possibilidade baixa do controle do projeto 

detectar uma causa / mecanismo potencial e o 

modo de falha subsequente 

6 
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Detecção 
Probabilidade de Detecção por Controle do 

Projeto 
Classificação 

Moderada 

Possibilidade moderada do controle do projeto 

detectar a causa / mecanismo potencial e o 

modo de falha subseqüente 

5 

Moderadamente 

Alta 

Possibilidade moderadamente alta do controle 

do projeto detectar a causa potencial / 

mecanismo e modo de falha subsequente 

4 

Alta 

Possibilidade alta do controle do projeto detectar 

a causa potencial / mecanismo e modo de falha 

subsequente 

3 

Muito Alta 

Possibilidade muito alta do controle do projeto 

detectar a causa potencial / mecanismo e modo 

de falha subsequente 

2 

Quase Certo 

O controle de projeto detectará a causa / 

mecanismo potencial e o modo de falha 

subsequente 

1 

Fonte: Baseado em projetos da unidade de análise. 

 

Uma vez concluído a identificação inicial dos modos de falha e efeitos, 

causas e controles, incluindo classificações de severidade, ocorrência e 

detecção, avaliou-se a necessidade de esforços adicionais para reduzir o risco. 

Devido às inerentes limitações de recursos, tempo, tecnologia e outros fatores, 

os esforços foram priorizados. 

O foco inicial foi orientado para os modos de falha com as classificações 

de severidade mais elevadas. Quando a severidade for 10 ou 9, é imperativo 

assegurar que o risco esteja tratado através dos existentes controles de projeto 

ou ações recomendadas (CHRYSLER LLC, FORD MOTOR COMPANY E 

GENERAL MOTORS CORPORATION, 2008). 

Para modos de falhas com severidades de 8 ou inferiores a priorização 

das ações foi pela abordagem NPR (número de prioridade de risco) em que: 

NPR = Severidade (S) x Ocorrência (O) x Detecção (D). 

Os valores atribuídos a estes fatores foram baseados nos quadros de 

classificação elaborados a partir de dados históricos e documentos 

disponibilizados pela empresa da Unidade de Análise. 
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Quanto as ações recomendadas, preferivelmente, ações de prevenção, 

ou seja, redução de ocorrência foram preferíveis a ações de detecção. 

Foi proposto um plano de ação para os dez riscos que possuíam maior 

severidade seguidos de maior NPR, podendo ou não haver interseccção entre 

esses fatores de classificação para tratamento desses riscos (CHRYSLER LLC, 

FORD MOTOR COMPANY E GENERAL MOTORS CORPORATION, 2008). 

O objetivo das ações recomendadas é aprimorar o projeto. As 

identificações destas ações consideraram a redução de classificações na 

seguinte ordem: severidade, ocorrência e detecção (CHRYSLER LLC, FORD 

MOTOR COMPANY E GENERAL MOTORS CORPORATION, 2008). 

 
 
3.2.5 Análise quantitativa de riscos 

 

A análise quantitativa do risco quanto ao cumprimento do prazo do 

projeto foi analisada utilizando a Simulação de Monte Carlo. 

Para cada atividade da Estrutura Analítica do Projeto calculou-se uma 

duração aleatória que está compreendida entre os valores otimista, mais 

provável e pessimista, relacionados através de uma distribuição triangular (3 

pontos) (EVANS et al., 2000). Estes valores de duração da atividade, otimista, 

mais provável e pessimista foram atribuídos conforme histórico obtido na 

unidade de análise da pesquisa. 

Gerou-se, aleatoriamente, 5.000 sucessivas amostras em termos de 

tempo (variável aleatória) que foram então “testadas”. 

A duração utilizada em cada iteração do ensaio probabilístico foi 

calculada, utilizando-se o software MS-Excel®, por meio da fórmula 1 abaixo, 

que relaciona as durações: 

 

Sendo: 

Da = duração aleatória 
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x = número aleatório (0 – 0,9999) 

a = duração otimista (0,5 – 180) 

b = duração mais provável (0,5 – 273) 

c = duração pessimista (1 – 365) 

Foram calculadas as 39 durações aleatórias correspondente a cada uma 

das atividades do projeto utilizando a fórmula 1 apresentada e as informações 

de durações otimista, mais provável e pessimista de cada atividade. 

Considerando o sequenciamento das atividades apresentado no 

diagrama em rede, somou-se os tempos das durações aleatórias e seus 

auxiliares obtendo assim a prazo provável de cumprimento do projeto. 

 
 

3.2.6 Critérios para interpretar os resultados e limitações da pesquisa 
 

O processo de interpretação dos resultados envolve a reflexão acerca do 

conhecimento obtido por meio da coleta de dados, no que diz respeito às 

semelhanças e às especificidades entre os resultados a que se chegou e o que 

existe na fundamentação teórica. 

As limitações, por sua vez, devem estar em conformidade com as 

lacunas observadas entre os resultados a que se chegou e o que existe na 

fundamentação teórica. 

No capítulo 4 será discutido o estudo de caso e os seus resultados à luz 

da fundamentação teórica.  
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4 ESTUDO DE CASO 
 
 
 Esta pesquisa analisa um projeto de alteração do local de fabricação, 

embalagem e controle de qualidade de um medicamento sólido oral realizado 

em nível regional, entre plantas localizadas em diferentes municípios do estado 

de São Paulo para atender a estratégia comercial de uma companhia 

multinacional farmacêutica. Este projeto teve início em 2013, incluindo 

planejamento, organização e execução com previsão de conclusão em 2015. 

 O projeto foi executado pela Unidade Receptora (UR) sob supervisão 

global da companhia multinacional a qual compõem, com reporte dos 

resultados. 

A Unidade de Envio (UE) era responsável pela produção e distribuição 

do produto a ser transferido durante a execução do projeto, assim como a 

manutenção de um estoque de segurança deste produto até que a UR 

estivesse com a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA para fabricação do mesmo. 

 A UR teve que expandir a infraestrutura do prédio de fabricação para 

instalação de novos equipamentos e adequação ao processo produtivo 

demandado pelo produto a ser transferido. Assim como aumento do quadro de 

colaboradores, principalmente, operadores e analistas de controle de 

qualidade. 

São requisitos para o sucesso do projeto: a transferência deve estar 

concluída conforme cronograma para atender às necessidades de negócio; 

sem interrupção do suprimento global do produto; manutenção da qualidade; 

consoante às normas de segurança, meio ambiente e saúde; conformidade 

regulatória; e atender ao orçamento planejado. 

 
 
4.1 ESCOPO DO PROJETO 
 

A descrição macro das principais atividades envolvidas estão 

estabelecidas na Estrutura Analítica do Projeto (EAP), representada pela 

Figura 9, sendo a identificação de cada etapa do projeto conforme o Quadro 4. 
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Quadro 4 – Etapas do projeto analisado no estudo de caso. 

Identificação Etapa do projeto 

1 Infraestrutura 

1.1 Planejamento da obra 

1.2 Contratação de Terceiros 

1.3 Aquisição de Materiais 

1.4 Execução Civil 

1.5 Execução Hidráulica 

1.6 Execução Elétrica 

1.7 Utilidades 

1.8 Aquecimento, Ventilação, Ar Condicionado 

1.9 Comissionamento Utilidades 

1.10 Comissionamento da Área 

1.11 Monitoramento Ambiental 

1.12 Liberação da área 

2 Equipamento 

2.1 Elaborar Especificações dos Requisitos do Usuário 

2.2 Compra 

2.3 Teste de Aceitação no Fornecedor 

2.4 Recebimento 

2.5 Instalação 

2.6 Comissionamento 

2.7 Qualificação de Instalação, Operação e Performance 

3 Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) 

4 Material de Embalagem 

4.1 Aprovação Arte 

4.2 Compra de Material de Embalagem 

4.3 Liberação de Material de Embalagem pelo Controle de Qualidade 

5 Matéria Prima 

5.1 Compra de Matéria Prima 
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Identificação Etapa do projeto 

5.2 Liberação da Matéria Prima pelo Controle de Qualidade 

6 Validação de Metodologia Analítica 

7 Fabricação do primeiro lote 

7.1 Instrução de Fabricação 

7.2 Ordem de Produção 

7.3 Dispensação Matérias-Primas 

7.4 Manufatura 

7.5 Resultados de análise Controle Qualidade da fabricação 1º lote 

7.6 Embalagem 

7.7 Resultados análise Controle de Qualidade 

7.8 Liberação lote pela Garantia da Qualidade 

8 Validação de Limpeza 

9 Validação de Processo 

10 Estudo de Estabilidade Prolongado 

11 Perfil dissolução 

12 Submissão Documentação Anvisa 

Fonte: Adaptado do relatório de dados. 

 

Para o mercado local (Brasil), a estratégia regulatória adotada neste 

projeto foi a transferência dos processos exatamente iguais, conhecido também 

pela expressão “like to like” conforme RDC nº48/2009 e IN 11/09 (ANVISA, 

2009) como inclusão de novo local de manufatura. 

Foram disponibilizadas pela UE à UR todas as informações e 

especificações qualitativa e/ou quantitativa referentes a: 

 Formulação; 

 Lista de materiais de Manufatura e Embalagem; 

 Processos de Manufatura, Embalagem e Limpeza; 

 Data de Validade; 

 Métodos de Análise e Limites para matéria-prima; materiais de 

embalagem primária, secundária e terciária; produtos em processo e 
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semi-acabados (não-embalados) e produto acabado (liberação e 

estabilidade); e 

 Controle em Processo. 

O princípio ativo do medicamento alvo deste projeto é fabricado e 

analisado por uma planta da companhia na Irlanda. O ativo é recebido no Brasil 

acompanhado de certificado de análise incluindo todas as especificações e 

testes efetuados pelo fabricante. Após o recebimento no Brasil é realizada 

análise conforme método e especificações vigente para todos os lotes 

recebidos. 

Este medicamento possui 19 apresentações, considerando todos os 

mercados (abastecimento do mercado local e América Latina), sendo que 

nenhuma foi descontinuada durante o projeto de transferência. Se somada 

todas as apresentações deste produto o volume anual é de 1.198.560 unidades 

no mercado brasileiro. 

A unidade receptora não dispunha de área para instalação dos novos 

equipamentos envolvidos no projeto e, portanto, foi construída uma área nova 

de expansão no prédio de produção (fábrica) com salas para manufatura e 

embalagem (primária e secundária) do produto. 

As condições ambientais requeridas na UR asseguram que o mesmo é 

capaz de atender aos requisitos da ANVISA, incluindo armazenagem. 

Foi necessária a aquisição de equipamentos de manufatura de sólidos 

orais de granulação úmida assim como os de embalagem. 

Todos os equipamentos novos comprados, apresentavam as mesmas 

características técnicas da UE, com exceção de um equipamento de 

manufatura que foi utilizado o já existente na UR. Dessa forma, nenhum foi 

transferido da UE. 
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Figura 9 – Estrutura Analítica do Projeto. 

 
Fonte: Adaptado do escopo do projeto. 
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Conforme apresentado no Quadro 4 e na Figura 9 as atividades do projeto 

foram identificadas por números. Pela característica de cada atividade em 

atendimento as normas regulatórias, as atividades podem ser realizadas 

simultaneamente ou devem ser sequenciais ao cumprimento de uma determinada 

etapa. 

Diante da EAP apresentada e das particularidades deste projeto, a Figura 10 

demonstra o diagrama de rede para execução do mesmo. 

 

Figura 10 – Diagrama em rede das atividades do projeto. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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4.2 PLANO DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO 

 

Foi criado um SharePoint®, um portal colaborativo intranet empresarial de 

gestão documental, utilizado para publicar e compartilhar as informações com o time 

de transferência. Toda a comunicação gerada e registrada em ata foi armazenada 

neste SharePoint®. 

Para comunicar o status da transferência do produto para as partes 

interessadas foi adotado um relatório de 4 Quadrantes composto por: 

 Acompanhamentos do mês passado; 

 Planos para o próximo mês; 

 Marcos do projeto; e  

 Status e assuntos críticos. 

As reuniões para comunicação do projeto foram dispostas da seguinte forma: 

 Reuniões periódicas (conforme necessidade) com o Líder do projeto; 

 Reuniões mensais com o líder workstream de transferência de produtos; 

 Reuniões mensais com a liderança da Área Regulatória local e com o contato 

da América Latina; 

 Reuniões semanais com representantes das áreas envolvidas da UR: PMO, 

Produção, Processos, Qualidade, Planejamento, Compras, Artwork 

(Desenvolvimento de Artes de Embalagem), Conformidade Regulatória; 

 Reuniões semanais com PMO; e 

 Reuniões diárias com a Liderança da UR. 

 
 

4.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS DO PROJETO 

 

A análise qualitativa dos riscos do projeto relacionados aos atendimentos de 

escopo e requisitos da qualidade foi realizada aplicando-se a ferramenta FMEA. 

Nas etapas de processo submetidas ao FMEA, obtidas pela EAP, foram 

identificados um total de 39 modos de falhas, com valores de NPR variando de 70 a 

288, conforme pode ser observado no Quadro 5. 
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Estabeleceu-se um plano de ação (Quadro 6) para os dez riscos de maior 

prioridade, sendo elencados primeiramente os de maior severidade seguidos dos 

riscos com maior NPR, objetivando a redução destes. 

Os principais riscos foram: 

 Não obtenção do certificado BPF; 

 Indeferição das mudanças pós registro; 

 Embalagem não conforme; 

 Adquirir material de obra inadequado, ou insuficiente ou ainda não 

adquirir os materiais necessários; 

 Aquisição de equipamentos e/ou sistemas inadequados; 

 Atraso na entrega do material de embalagem; 

 Número de partículas no ambiente não conforme; 

 Descumprimento dos requisitos da norma quanto a arte da embalagem; 

 Utilização de processos de manufatura não especificados; 

 Processo não validado. 
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Quadro 5 – FMEA aplicado ao estudo de caso. 

Item Requisitos 
Modo de Falha 

Potencial 

Efeito(s) 
Potencial(ais) 

de Falha 

S
e

v
e

ri
d

a
d

e
 

Causa(s) 
Potencial(ais) 

de Falha 

Controles 
Prevenção 

O
c

o
rr

ê
n

c
ia

 

Controles 
Detecção 

D
e

te
c

ç
ã
o

 

NPR 

1.1 
Planejamento 
da obra 

Gerenciamento 
da segurança 
dos resultados 
esperados com 
a obra 

Construção não 
conforme 

Atraso na 
entrega da obra 

6 
Projeto não 
acompanhado 

Acompanhamento 
integral do 
projeto 

5 
Monitoramento 
do 
cronograma 

7 210 

1.10 
Comissionamento 
da Área 

Verificação 
conformidade 
da área 

Área não conforme Retrabalho 6 
Projeto não 
acompanhado 

Acompanhamento 
integral do 
projeto 

5 
Monitoramento 
cronograma 

5 150 

1.11 
Monitoramento 
Ambiental 

Isenção de 
contaminação 
microbiológica e 
atendimento dos 
parâmetros 
ambientais 
(temperatura e 
umidade) 

Área contaminada 
Indisponibilidade 
da área para 
produção 

6 
Descumprimento 
dos 
procedimentos 

Limpeza 
padronizada 

4 

Análise 
microbiológica 
e contagem 
de partículas 

3 72 

1.12 Liberação 
da área 

Área pronta Área não conforme Retrabalho 6 
Atraso na 
entrega da área 

Seguimento de 
cronograma 
aprovado 

5 
Monitoramento 
cronograma 

7 210 

1.2 
Contratação de 
Terceiros 

Mão de obra 
qualificada 

Mão de obra 
desqualificada 

Prestação de 
serviço 
inadequado 

5 

Descrição de 
cargos e 
funções 
inadequadas 

Processo de 
contratação 
normatizado 

5 
Monitoramento 
serviço 
prestado 

7 175 
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1.3 Aquisição 
de Materiais  

Material 
certificado 

Adquirir material 
inadequado 
Adquirir material 
insuficiente 
Não adquirir os 
materiais 
necessários 

Comprometimento 
da segurança e 
qualidade da 
obra 

8 

Aquisição de 
materiais não 
certificados 
Planejamento 
inadequado de 
aquisição 

Aquisição de 
materiais 
certificados 

5 

Análise 
material 
Monitoramento 
do processo 
de compra e 
recebimento 

7 280 

1.4 Execução 
Civil 

Atendimento ao 
projeto de 
construção civil 

Construção não 
conforme 

Atraso na 
entrega da obra 

6 

Não 
cumprimento do 
projeto 
especificado 

Acompanhamento 
integral do 
projeto 

5 
Monitoramento 
do 
cronograma 

5 150 

1.5 Execução 
Hidráulica 

Atendimento ao 
projeto 
hidráulico 

Construção não 
conforme 

Atraso na 
entrega da obra 

6 

Não 
cumprimento do 
projeto 
especificado 

Acompanhamento 
integral do 
projeto 

5 
Monitoramento 
do 
cronograma 

5 150 

1.6 Execução 
Elétrica 

Atendimento ao 
projeto elétrico 

Construção não 
conforme 

Atraso na 
entrega da obra 

6 

Não 
cumprimento do 
projeto 
especificado 

Acompanhamento 
integral do 
projeto 

5 
Monitoramento 
do 
cronograma 

5 150 

1.7 Utilidades 

Atendimento 
aos requisitos 
regulatórios/ 
sanitários 

Descumprimento 
requisitos 
regulatórios/ 
sanitários 

Atraso na 
entrega da obra 

6 

Não 
cumprimento do 
projeto 
especificado 

Acompanhamento 
integral do 
projeto 

5 
Monitoramento 
do 
cronograma 

5 150 

1.8 Aquecimento, 
Ventilação, Ar 
Condicionado 

Classificação 
higiênica das 
áreas 

Número de 
partículas no 
ambiente 

Contaminação 
das áreas 

8 
Parâmetros do 
sistema não 
conformes 

Qualificação dos 
sistemas 

5 
Monitoramento 
do 
cronograma 

5 200 
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1.9 
Comissionamento 
Utilidades 

Verificação 
conformidade 
das utilidades 

Utilidades não 
conforme 

Retrabalho 6 
Projeto não 
acompanhado 

Acompanhamento 
integral do 
projeto 

5 
Monitoramento 
do 
cronograma 

5 150 

2.1 Elaborar 
Especificações 
dos Requisitos 
do Usuário 

Definição das 
especificações 

Aquisição sistemas 
inadequados 

Mau 
funcionamento 
dos sistemas 

8 
Equipamentos 
operando 
inadequadamente 

Elaboração das 
necessidades 
pelos usuários 

5 
Revisão da 
documentação 

7 280 

2.2 Compra 
Aquisição de 
equipamentos 
capazes 

Atraso na entrega 
Atraso liberação 
da área 

6 
Utilização de 
fornecedores 
desconhecidos 

Utilização de 
fornecedores 
qualificados 

5 

Identificação 
pelo sistema 
de utilização 
de 
fornecedores 
não 
qualificados 

7 210 

2.3 Teste de 
Aceitação no 
Fornecedor 

Verificação 
conformidade 
dos 
equipamentos 

Equipamentos não 
conformes 

Atraso liberação 
da área 

6 
Equipamentos 
operando 
inadequadamente 

Elaboração das 
necessidades 
pelos usuários 

5 

Confirmação 
dos itens 
estabelecidos 
através de 
análise 
documental 

7 210 

2.4 
Recebimento 

Atendimento 
correto do prazo 

Entrega não 
conforme 

Atraso liberação 
da área 

6 
Equipamentos 
operando 
inadequadamente 

Treinamento 
colaboradores 

5 
Monitoramento 
serviço 
prestado 

7 210 
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2.5 Instalação 
Equipamentos 
disponíveis 

Equipamentos não 
conformes 

Atraso liberação 
da área 

6 
Equipamentos 
operando 
inadequadamente 

Qualificação das 
áreas 

5 
Monitorame
nto serviço 
prestado 

7 210 

2.6 
Comissionamento 

Verificação 
conformidade 
da área 

Equipamentos não 
conformes 

Atraso liberação 
da área 

6 
Equipamentos 
operando 
inadequadamente 

Aplicação das 
verificações 

5 
Revisão da 
documentação 

7 210 

2.7 
Qualificação de 
Instalação, 
Operação e 
Performance 

Comprovação 
da capabilidade 
dos 
equipamentos 

Equipamentos não 
conformes 

Atraso liberação 
da área 

6 
Equipamentos 
operando 
inadequadamente 

Aplicação dos 
testes 

5 
Revisão da 
documentação 

7 210 

3 Certificado de 
Boas Práticas 
de Fabricação 
(BPF) 

Cumprimento 
legislação 
sanitária 

Não obtenção do 
certificado BPF 

Não permissão 
de operação 

9 

Descumprimento 
requisitos 
regulatórios/ 
sanitários 

Implementação 
sistema de 
qualidade 

4 
Verificação 
do sistema 
de qualidade 

4 144 

4.1 Aprovação 
Arte 

Conformidade 
com a norma 

Descumprimento 
dos requisitos da 
norma 

Atraso na 
liberação do 
material 

8 
Especificação 
da arte não 
adequada 

Avaliação prévia 
dos requisitos  

4 
Inspeção 
interna 

4 128 

4.2.Compra de 
Material de 
Embalagem 

Aquisição de 
material capaz 

Atraso na entrega 
Atraso liberação 
da produção 

8 
Utilização de 
fornecedores 
desconhecidos 

Utilização de 
fornecedores 
qualificados 

5 

Identificação 
pelo sistema 
de utilização 
fornecedores 
não 
qualificados 

7 280 
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4.3 Liberação 
de Material de 
Embalagem 
pelo Controle 
de Qualidade 

Disponibilidade 
para uso 

Materiais de 
embalagem não 
conformes 

Atraso liberação 
da produção 

6 

Falta dos 
materiais de 
embalagem 
adequados 

Seguimento de 
cronograma 
aprovado 

5 
Monitoramento 
do 
cronograma 

7 210 

5.1 Compra de 
Matéria Prima 

Aquisição de 
matéria prima 
adequada 

Atraso na entrega 
Atraso liberação 
das matérias 
primas 

6 
Utilização de 
fornecedores 
desconhecidos 

Utilização de 
fornecedores 
qualificados 

5 

Identificação 
pelo sistema 
de utilização 
de 
fornecedores 
não 
qualificados 

7 210 

5.2 Liberação 
da Matéria 
Prima pelo 
Controle de 
Qualidade 

Disponibilidade 
para uso 

Matéria prima não 
conforme 

Atraso liberação 
da produção 

6 
Características 
inadequadas da 
matéria-prima 

Análise matéria 
prima 

5 
Conferência 
matéria 
prima 

4 120 

6 Validação de 
Metodologia 
Analítica 

Conformidade 
com a norma 

Descumprimento 
dos requisitos da 
norma 

Não 
comprovação 
resultados 
analíticos 

7 
Falta de 
segurança nas 
análises 

Validação 
conforme 
legislação 

5 

Executar 
novamente 
análises 
(reanalisar) 

5 175 

7.1 Instrução 
de Fabricação 

Instrução 
aprovada 

Emissão errada da 
instrução de 
fabricação 

Atraso liberação 
da produção 

6 
Características 
inadequadas do 
processo 

Revisão e 
aprovação prévia 
da instrução de 
fabricação 

5 
Revisão do 
documento 
emitido 

6 180 
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7.2 Ordem de 
Produção 

Ordem 
aprovada 

Emissão errada da 
ordem de produção 

Atraso liberação 
da produção 

6 
Características 
inadequadas do 
processo 

Revisão e 
aprovação prévia 
da ordem de 
produção 

5 
Revisão do 
documento 
emitido 

6 180 

7.3 
Dispensação 
Matérias-
Primas 

Matérias primas 
aprovadas 
disponíveis 

Quantidade e tipo 
de matéria prima 
inadequados 

Atraso liberação 
da produção 

6 
Características 
inadequadas do 
processo 

Revisão e 
aprovação prévia 
da ordem de 
pesagem 

5 

Confirmação 
por sistema 
de código de 
barras 

3 90 

7.4 Manufatura 
Produção 
conforme 
especificação 

Utilização de 
processos não 
especificados 

Produção de 
lotes resultados 
inadequados 

8 
Descumprimento 
de 
procedimentos 

Treinamento 
colaboradores 

4 
Análise dos 
lotes 
fabricados 

3 96 

7.5 Resultados 
análise CQ da 
fabricação 1º 
lote 

Verificação 
conformidade 
do produto 

Produto não 
conforme 

Atraso liberação 
do lote 

6 
Características 
inadequadas do 
produto 

Aplicação das 
verificações/ 
Análises 

5 
Conferência 
resultados 
obtidos 

3 90 

7.6 Embalagem 

Produto 
embalado 
conforme 
especificação 

Embalagem não 
conforme 

Atraso liberação 
do lote 

8 
Descumprimento 
de 
procedimentos 

Treinamento 
colaboradores 

6 
Análise dos 
lotes 
fabricados 

6 288 

7.7 Resultados 
análise 
Controle de 
Qualidade 

Verificação 
conformidade 
do produto 

Produto não 
conforme 

Atraso liberação 
do lote 

6 

Características 
inadequadas do 
produto 
embalado 

Aplicação das 
verificações/ 
Análises 

5 
Conferência 
resultados 
obtidos 

7 210 
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7.8 Liberação 
lote pela 
Garantia da 
Qualidade 

Dossiê de 
produção 
completo e 
atendimento dos 
requisitos de BPF 

Preenchimento 
inadequado da 
documentação 

Não liberação 
do lote 

7 

Descumprimento 
da política de 
integridade de 
dados 

Treinamento 
colaboradores 

5 
Conferência 
do dossiê de 
produção 

2 70 

8 Validação de 
Limpeza 

Conformidade 
com a norma 

Descumprimento 
dos requisitos da 
norma 

Não 
comprovação 
da limpeza 

7 
Falha 
procedimento 
de limpeza 

Treinamento 
colaboradores 

5 

Análise da 
limpeza da 
área e 
equipamentos 

6 210 

9 Validação de 
Processo 

Conformidade 
com a norma 

Descumprimento 
dos requisitos da 
norma 

Utilização de 
processo fabril 
inadequado 

7 
Descumprimento 
do processo 
normatizado 

Treinamento 
colaboradores 

5 
Análise dos 
lotes 
fabricados 

6 210 

10 Estudo de 
Estabilidade 
Prolongado 

Comprovação 
da validade do 
lote 

Utilização de 
processos não 
especificados 

Produção de 
lotes resultados 
inadequados 

7 
Descumprimento 
de 
procedimentos 

Treinamento 
colaboradores 

5 
Análise dos 
lotes 
fabricados 

3 105 

11 Perfil 
dissolução 

Comprovação 
do lote de 
acordo com 
especificação 

Resultados das 
análises com 
liberação do 
fármaco 
inadequado 

Retrabalho 7 
Descumprimento 
de 
procedimentos 

Produção de 
acordo com o 
normatizado 

5 

Comparação 
da eficiência 
de 
dissolução 

3 105 

12 Submissão 
Documentação 
Anvisa 

Cumprimento 
legislação 
sanitária 

Indeferição das 
mudanças pós 
registro  

Não permissão 
de operação 

9 

Descumprimento 
requisitos 
regulatórios/ 
sanitários 

Implementação 
sistema de 
qualidade 

4 
Análise do 
dossiê a ser 
submetido 

4 144 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 6 – Plano de ação. 

Item Ação Responsável Prazo 

3. Certificado de 

Boas Práticas de 

Fabricação (BPF) 

Implantação de um sistema de qualidade 

robusto e programa intensivo de auditorias 

para controle e gestão das ações 

 Garantia da 

Qualidade 
6 meses 

12. Submissão 

Documentação 

Anvisa 

Trabalho em pares para revisão da 

documentação a ser submetida 
 Regulatórios 3 meses 

7.6 Embalagem Uso de equipamentos automatizados 

 Planejamento 

 Artwork 

 Compras 

 Controle de 

Qualidade 

18 meses 

1.3 Aquisição de 

Materiais  
Terceirização completa da obra  Engenharia 4 meses 

2.1 Elaborar 

Especificações 

dos Requisitos 

do Usuário 

Criação de banco de dados dos 

equipamentos e processos 

 Produção 

 Controle de 

Qualidade 

 Engenharia  

6 meses 

4.2.Compra de 

Material de 

Embalagem 

Sistema informatizado validado  Compras 12 meses 

1.8 Aquecimento, 

Ventilação, Ar 

Condicionado 

Planejamento da implantação com sistema 

supervisório validado 
 Engenharia 6 meses 

4.1 Aprovação 

Arte 

Sistema informatizado validado com 

alertas e travas de segurança 

 Artwork  

 Regulatórios 
12 meses 

7.4 Manufatura 
Desenvolvimento de controle em processo 

robusto 
 Produção 4 meses 

9. Validação de 

Processo 
Fomentar comitê de validação 

 Garantia da 

Qualidade 
4 meses 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.4 ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS DO PROJETO 
 

O risco de não cumprimento do projeto no prazo estipulado foi analisado 

quantitativamente através da Simulação de Monte Carlo, calculando a probabilidade 

de realização deste no prazo acordado. 

O Quadro 7 ilustra as premissas do projeto, sendo que a descrição das 

atividades designadas neste quadro está na EAP (Figura 9), os valores de duração 

das atividades (otimista, mais provável e pessimista) foram obtidos com base no 

histórico de projetos de transferência de tecnologia da unidade de análise. 

 

Quadro 7 – Durações das atividades do projeto em dias. 

Atividade Predecessor 

Duração da Atividade (dias) 

Otimista 
Mais 

Provável 
Pessimista 

Valor Médio da 
Distribuição β 

1.1 - 60 90 120 90 

1.2 1.1 30 45 60 45 

1.3 1.2 60 75 90 75 

1.4 1.3 180 273 365 273 

1.5 1.3 90 120 180 125 

1.6 1.4; 1.5 60 75 90 75 

1.7 1.6 90 120 150 120 

1.8 1.6 60 75 90 75 

1.9 1.7; 1.8 15 20 30 21 

1.10 1.9 15 20 30 21 

1.11 1.10 20 30 45 31 

1.12 1.11 3 5 10 6 

2.1 - 2 3 5 3 

2.2 2.1 30 60 90 60 

2.3 2.2 5 10 12 10 

2.4 2.3 180 270 365 271 

2.5 1.12; 2.4 10 15 20 15 

2.6 2.5 5 10 15 10 

2.7 2.6 5 10 15 10 



74 
 

 
 

Atividade Predecessor 

Duração da Atividade (dias) 

Otimista 
Mais 

Provável 
Pessimista 

Valor Médio da 
Distribuição β 

3 2.7 100 120 180 127 

4.1 - 35 45 60 46 

4.2 4.1 50 60 90 63 

4.3 4.2 2 3 4 3 

5.1 - 30 90 180 95 

5.2 5.1 10 20 30 20 

6 - 60 90 100 87 

7.1 3 0,5 0,5 1 1 

7.2 7.1 2 3 5 3 

7.3 7.2 0,5 0,5 1 1 

7.4 7.3 2 3 5 3 

7.5 7.4 10 12 15 12 

7.6 7.5 0,5 0,5 1 1 

7.7 7.6 2 2,5 3 3 

7.8 7.7 10 12 15 12 

8 7.3 25 27 35 28 

9 7.3 35 40 45 40 

10 7.6 5 7 10 7 

11 7.6 70 85 90 83 

12 7.8; 8; 9; 10; 11 20 30 45 31 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Com base nas premissas do Quadro 8 e por meio do cálculo das primeiras e 

últimas datas de início de cada atividade, baseadas no diagrama em rede 

representado na Figura 13, foi identificado o caminho crítico deste projeto, conforme 

Figura 11, sendo composto pelas atividades: 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.6 – 1.7 – 1.9 – 

1.10 – 1.11 – 1.12 – 2.5 – 2.6 – 2.7 – 3 – 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 – 7.5 – 7.6 – 11 – 12, 

totalizando uma duração de 1104 dias para conclusão do projeto. 
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Figura 11 – Caminho crítico do projeto. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Aplicando a Simulação de Monte Carlo, obteve-se os resultados apresentados 

no Quadro 8, possibilitando observar que considerando um método probabilístico, o 

prazo mínimo esperado para realização do projeto é aproximadamente o dobro e o 

prazo máximo é 2,5 vezes maior que o prazo estipulado para o projeto (730 dias). 

 
Quadro 8 – Prazos mínimo e máximo esperados para o projeto obtidos pela Simulação de 

Monte Carlo. 

Prazo máximo esperado 1841 dias 

Prazo mínimo esperado 1473 dias 

Prazo máximo – Prazo mínimo 367 dias 

Incremento 10 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 12 – Histograma da frequência. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 A Figura 12 apresenta o histograma da frequência obtido pela Simulação de 

Monte Carlo, em que o eixo X corresponde aos prazos e o eixo Y as frequências 

destes. 

 Tendo em vista, o prazo mínimo esperado de 1473 dias obtidos pela 

Simulação de Monte Carlo conforme apresentado no Quadro 8, a probabilidade de 

cumprir o projeto dentro do prazo apresentado na Figura 11, de 1104, do caminho 

crítico é quase nula. Assim como a probabilidade de cumprir o prazo estabelecido 

para este projeto que era de dois anos, 730 dias, é também quase nula. 

  



77 
 

 
 

5 ANÁLISES FINAIS E CONCLUSÕES 

 

 

 Para finalização desta dissertação foram consideradas a revisão e análise das 

proposições de pesquisa e apresentação das conclusões e os encaminhamentos 

futuros do presente trabalho. 

 Em conclusão desta pesquisa, entende-se que os objetivos estabelecidos 

foram atingidos com a realização de uma análise crítica da contribuição do 

gerenciamento de riscos para cumprimento de prazo e atendimentos de escopo e 

requisitos da qualidade em um projeto de transferência de tecnologia intracompanhia 

farmacêutica. 

 A análise crítica foi desenvolvida com levantamento do referencial teórico 

para identificação na literatura pertinente relacionado a transferência de tecnologia 

farmacêutica, a implementação desta por meio de um projeto e o gerenciamento de 

riscos deste projeto para obtenção do sucesso do mesmo. 

Foram identificados os principais riscos associados ao projeto seguido das 

análises quantitativa por meio da Simulação da Monte Carlo dos riscos relacionados 

ao cumprimento de prazos e qualitativa por meio do FMEA dos atendimentos de 

escopo e requisitos da qualidade do projeto em questão. Com proposição de ações 

para mitigação dos riscos analisados. 

 
 

5.1 REVISÃO GERAL DAS PROPOSIÇÕES DE PESQUISA 
 

 As proposições de pesquisa foram analisadas tendo como referência os 

dados obtidos com o estudo de caso. A comparação destes achados com o 

referencial teórico encontrado no levantamento bibliográfico resultou na confirmação 

ou refutação das proposições de pesquisa. 

 
 
5.1.1 Revisão da proposição 1 
 

Proposição 1: a organização responsável pelo projeto de transferência de 

tecnologia intracompanhia farmacêutica utilizou-se de embasamento teórico a 

respeito do gerenciamento de projeto como, por exemplo, metodologias 
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desenvolvidas por associações profissionais para o planejamento e a gestão deste 

projeto. 

 

Refutada. A unidade receptora, organização responsável pelo projeto não se 

utilizou de embasamento teórico a respeito do gerenciamento do projeto como, por 

exemplo, metodologias desenvolvidas por associações profissionais. O PMI (2013), 

através do seu guia PMBOK – The Guide of Project Management Body of 

Knowlodge assim como a metodologia PRINCE 2, da OGC (2009), definem projeto e 

sua gestão de acordo com um business case pré acordado. Entende-se por 

business case, a ideia que gerará valor para organização, fazendo com que esta 

mantenha o foco. (LAFETÁ et al., 2014). 

Em posse das informações obtidas com as entrevistas e documentos 

disponibilizados pela empresa, observou-se que houve grande preocupação com a 

estratégia para ganhar o business case, o direito em executar o projeto, em 

competição com as demais plantas da companhia multinacional farmacêutica, e que 

a estratégia para tanto foi fundamentada e suportada inclusive por empresas 

terceirizadas especialistas, mas uma vez ganho o projeto, este não teve um 

planejamento claro, formal, baseados em metodologias, garantindo as execução de 

todas as etapas de gestão de um projeto de modo atingir o sucesso deste. 

Assim como a estratégia adotada para receber o produto a ser transferido 

definiu como seria o projeto e sua gestão, tendo como principais características: 

menores prazo e orçamento para implantação do projeto. 

 
 

5.1.2 Revisão da proposição 2 
 

Proposição 2: os procedimentos, métodos e ferramentas de gerenciamento 

dos riscos de projeto são conhecidos, difundidos e aplicados na indústria 

farmacêutica. 

 

Confirmada em parte. A indústria farmacêutica tem por característica ter 

seus processos normatizados em sua totalidade e um sólido sistema de garantia da 

qualidade. A partir de 2005 com a publicação do Guia Q9 – Gerenciamento de riscos 
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da qualidade do ICH - International Conference on Harmonisation difundiu-se a 

importância e vantagens do gerenciamento de riscos na área da saúde, todavia 

observou-se o quanto ainda se limita a área da qualidade. 

Embora a unidade de análise tenha procedimentos, métodos e ferramentas 

de gerenciamento de riscos implementados na planta, não são conhecidos, 

tampouco aplicados pela área de projetos. 

 
 

5.1.3 Revisão da proposição 3 

 

Proposição 3: o gerente de projeto de transferência de tecnologia 

intracompanhia farmacêutica utiliza a análise de risco para tomada de decisão. 

 

 Refutada. Segundo Iacob (2013) o objetivo da análise de risco é gerar 

informações sobre os riscos identificados e utilizá-las nas tomadas de decisões. 

 O estabelecimento de uma sistemática de decisão bem informada, 

transparente e preditiva promove o aumento do conhecimento da exposição ao 

risco, a melhoria na tomada de decisão e redução da subjetividade, a prioridade ao 

uso de recursos a partir do conhecimento dos riscos, o contínuo crescimento, 

construção da qualidade e relação de confiança entre os envolvidos do projeto. 

Embora esteja claro com a revisão da literatura realizada os benefícios do uso 

da análise de risco pelo gerente de projeto para tomada de decisão, isto não foi 

observado no estudo de caso. 

 Uma vez que não foi realizado gerenciamento dos riscos envolvidos no 

projeto, estes foram identificados no momento em que aconteciam e assim, foram 

tomadas decisões, praticamente em sua maioria, de aceitação do risco. Não foi 

aplicada uma ferramenta de análise do risco que pudesse embasar a decisão 

(quantificar, qualificar, priorizar), assim como não houve registro dos riscos e suas 

tratativas para uso no futuro, se necessário. 
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5.1.4 Revisão da proposição 4 
 

Proposição 4: a análise quantitativa do risco, utilizando a Simulação de 

Monte Carlo contribui para o cumprimento dos prazos estabelecidos no projeto de 

transferência de tecnologia intracompanhia farmacêutica. 

 

Confirmada. Cleland e Ireland (2002) destacam que o cronograma é um dos 

requisitos básicos do planejamento de projetos. Diante disto é imprescindível 

aprimorar os métodos de viabilidade, elaboração, acompanhamento e cumprimento 

do cronograma. Como proposta desta pesquisa aplicou-se a Simulação de Monte 

Carlo, tendo como sua primeira etapa a elaboração do diagrama em rede do projeto. 

Segundo Kerzner (2006) as técnicas de planejamento e programação de rede 

apresentam as seguintes vantagens: 

 Formam a base para todo o planejamento, prevendo e ajudando o gerente do 

projeto a decidir como usar seus recursos para alcançar os objetivos de 

tempo e custos; 

 Proveem visibilidade possibilitando ao gerente do projeto controlar cada um 

de seus programas; 

 Ajudam o gerente do projeto a avaliar alternativas respondendo questões tais 

como: quanto tempo um atraso vai influenciar a conclusão do projeto, onde 

existem folgas entre os elementos e quais elementos são cruciais para 

alcançar a data de conclusão; 

 Fornecem uma estrutura básica para reportagem de informações; 

 Revelam as interdependências entre as atividades; 

 Facilitam exercícios de “What if”; 

 Identificam o caminho mais longo ou o caminho crítico e 

 Ajudam a análise de riscos da programação. 

Considerando a eficácia do projeto, durante a análise quantitativa executada 

levou-se em consideração os parâmetros das durações e da lógica das atividades. 

Este relacionamento lógico, é necessário, para modelar o efeito que uma variância 

da programação, terá nas atividades sucessoras. 
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Optou-se pelo método do caminho crítico, já que este fornece uma forma 

disciplinada para fazer estimativas de duração detalhadas, representando 

graficamente a sequência dos elementos do projeto e calculando as programações 

de cada elemento. Portanto o diagrama de rede utilizado, proporcionou efetivamente 

mais detalhes do que um gráfico de barras, sendo uma particular vantagem no uso 

das estimativas de duração e na análise da programação. A maneira como o 

conhecimento pode ser aplicado determina a precisão e o poder dos resultados. 

As durações das atividades em sua maioria são incertas e por isso foram 

melhores descritas por um intervalo de possíveis valores (otimista, mais provável e 

pessimista), em vez de uma única duração estimada. As durações incertas das 

atividades foram tratadas como aleatórias associadas às distribuições de 

probabilidade. Como resultado pôde-se obter cálculos das probabilidades de se 

alcançar uma data específica para conclusão do projeto. 

A Simulação de Monte Carlo permitiu uma análise bastante profunda das 

técnicas em estudo, pois possibilitou a verificação do comportamento do método do 

caminho crítico, utilizando-se de dois modelos básicos: o estocástico e o 

probabilístico, considerando a distribuição triangular. 

Por meio da Simulação de Monte Carlo foi possível uma análise da duração 

do projeto e a viabilidade do cumprimento dos prazos estipulados, possibilitando o 

atendimento do objetivo proposto para esta dissertação, qual seja, o de analisar 

quantitativamente os riscos relacionados ao cumprimento de prazo no projeto de 

transferência de tecnologia intracompanhia farmacêutica.  

 
 
5.1.5 Revisão da proposição 5 
 

Proposição 5: a análise qualitativa dos riscos, utilizando o FMEA contribui 

para o atendimento do escopo de um projeto de transferência de tecnologia 

intracompanhia farmacêutica. 

 

Confirmada. Conforme Shukla et al. (2011) concentrando-se na gestão do 

risco, as indústrias farmacêuticas podem garantir que os recursos adequados são 



82 
 

 
 

aplicados no lugar certo e na hora certa, garantindo o escopo do projeto e 

eliminando esforços desnecessários. 

A ferramenta FMEA foi escolhida pela possibilidade de priorização dos riscos 

e monitoramento da efetividade das ações de controle propostas, assim como por 

suas características de fácil aplicação, desenvolvimento e bem documentada, como 

observado no estudo de caso. A indústria farmacêutica possui a premissa de que 

todo ato deve ser documentado, corroborando para o uso do FMEA como 

ferramenta de análise qualitativa dos riscos do projeto relacionados ao atendimento 

do escopo. 

Baseado nos documentos consultados na unidade de análise e entrevistas 

realizadas observou-se a constante mudança de escopo durante a execução do 

projeto de transferência de tecnologia intracompanhias farmacêuticas, impactando 

no atraso deste. Este fato foi observado como potencial modo de falha quando 

realizado a análise de risco, evidenciando-se portanto sua contribuição. 

 
 

5.1.6 Revisão da proposição 6 
 

Proposição 6: a análise qualitativa dos riscos, utilizando o FMEA contribui 

para o atendimento dos requisitos da qualidade de um projeto de transferência de 

tecnologia intracompanhia farmacêutica. 

 

Confirmada. A gestão do risco de qualidade é uma parte importante da 

tomada de decisões baseada na ciência, que é essencial para a gestão da qualidade 

da indústria farmacêutica (SHUKLA et al., 2011). 

Segundo Shukla et al. (2011) a análise de riscos é uma ferramenta essencial 

para o cumprimento das Boas Práticas de Fabricação, pois com a identificação dos 

riscos é possível assegurar que os críticos sejam controlados. 

Foi possível constatar com o FMEA elaborado que os riscos de maior 

severidade estão relacionados aos requisitos da qualidade, e o impacto negativo que 

apresentam para a implementação do projeto de transferência de tecnologia 

intracompanhia farmacêutica se não controlados. 
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A qualidade de um projeto está na qualidade de seus produtos e de seus 

processos. 

Segundo Dias (2015) requisitos de qualidade difíceis de serem medidos ou 

atingidos introduzem riscos ao projeto. Entregas rejeitadas e retrabalhos podem 

levar a atrasos, estouros do orçamento e, em casos extremos, ao cancelamento de 

entregas ou do projeto. Por outro lado, o controle da qualidade bem realizado tende 

a reduzir a probabilidade ou o impacto de riscos relacionados com a qualidade. 

 

 

5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONTINUIDADE DA PESQUISA 

 

Esta dissertação não teve a intenção de ser completa e definitiva. Visando 

contribuir com a teoria foi empreendida uma revisão bibliográfica que evidenciou a 

relevância do gerenciamento de riscos em projetos de transferência de tecnologia 

intracompanhia farmacêutica. 

Além de apresentar uma proposta de análise quantitativa dos riscos 

relacionados ao cumprimento dos prazos do projeto e análise qualitativa dos riscos 

relacionados aos atendimentos de escopo e requisitos da qualidade. 

O estudo de caso analisado permitiu afirmar que o gerenciamento de riscos 

em projetos ainda não é aplicado, tendo maior difusão do conhecimento e emprego 

nos processos de Garantia da Qualidade, em especial, validações e qualificações, 

no que tange a indústria farmacêutica. 

Diante dos benefícios evidenciados no desenvolver deste estudo, o 

gerenciamento de riscos em projetos de transferência de tecnologia farmacêutica 

demonstra-se um campo a explorar-se dada a complexidade do projeto, 

multiplicidade de características, crescimento progressivo desta prática impulsionado 

pela estratégia econômica das companhias farmacêuticas e política dos 

medicamentos genéricos. 

Por se tratar de um assunto em fase de expansão, este trabalho contribuiu 

para estimular mais pesquisas dos assuntos aqui tratados. 

A escolha do método de pesquisa mostrou-se eficaz, mesmo considerando as 

limitações já que os objetivos foram alcançados. 
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Mas é importante ressaltar a necessidade de ter um grande número de dados 

históricos para melhor fazer as estimativas de prazo utilizadas na simulação de 

Monte Carlo. 

 Como pesquisas futuras, outras metodologias e ferramentas podem ser 

avaliadas. 

 O FMEA é sempre baseado em julgamentos subjetivos. Portanto, é relevante 

conhecer a consistência de um FMEA para determinar o valor de seu resultado, 

sendo uma questão para estudo futuro. 

 Recomenda-se avaliar in loco a efetividade do plano de ação de ação 

proposto. 

 Outra lacuna a ser preenchida diz respeito a estratégia regulatória abordada 

neste estudo, uma vez que em 31 de janeiro de 2017 foi revogada a RDC nº48/09 e 

Instrução Normativa 11/09 (ANVISA, 2009) utilizada no projeto de transferência de 

tecnologia, sendo o próximo passo a avaliação sob a regulamentação da RDC nº 

73/16 (ANVISA, 2016). 
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ANEXO I 

 

 

Questionário para entrevistas 

 

1. Como foi realizado o gerenciamento do projeto de transferência de tecnologia 

entre as plantas? 

2. Foi utilizada como base alguma metodologia desenvolvida por associações 

profissionais para o planejamento e a gestão deste projeto? Se sim, qual? 

3. Havia um projeto formal e divulgado para todos os envolvidos? 

4. Gerenciamento de riscos é conhecido na planta? De que forma se apresenta? 

5. Há procedimentos estabelecidos que normatizam o gerenciamento de riscos na 

planta? 

6. Há métodos e ferramentas de gerenciamento de riscos aplicados na planta? Se 

sim, quais? 

7. Foi realizada análise dos riscos do projeto de transferência de tecnologia 

intracompanhia farmacêutica? 

8. Como foi realizado o gerenciamento de riscos do projeto? 

9. Foi utilizada alguma metodologia de análise de risco? 

10. A análise de risco foi utilizada pelo gerente do projeto para tomada de decisão? 

11. O cumprimento do prazo estabelecido para o projeto foi considerado um risco? 

Se sim, como foi tratado? 

12. Foi cumprido o prazo inicial estabelecido para o projeto? 

13. Como foram avaliados os riscos referentes ao escopo e requisitos da qualidade 

do projeto? 

14. Os riscos apontados no projeto foram mitigados e/ou aceitos? 

15. O sucesso deste projeto foi obtido? 

 


