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RESUMO
RAMOS, T. M. B. Proposta de um modelo de implementação da liberação
paramétrica para produtos com esterilização terminal. 2014. 144f. Dissertação
(Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de
São Paulo, Ribeirão Preto, 2014.
A Liberação Paramétrica (L.P) é definida como a liberação de produtos submetidos à
esterilização terminal, por meio do cumprimento de parâmetros críticos do processo de
esterilização, sem a necessidade da realização do teste de esterilidade. O conceito da
L.P para produtos com esterilização terminal surgiu como uma alternativa à deficiência
do teste de esterilidade, pois o teste apresenta limitações, não sendo capaz de garantir
que todas as unidades do lote se encontram estéreis. A L.P é um assunto recente no
Brasil e que se encontra em processo de regulamentação. Em 2012, a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – (ANVISA) iniciou a discussão sobre o tema, dada a
importância que este apresenta para país e, recentemente, no inicio do ano de 2014,
foi publicada Consulta pública sobre o tema. Desse modo, ainda existem poucas
informações sobre o cenário regulatório brasileiro da L.P e como esse conceito deve
ser implementado pelas indústrias brasileiras, o que torna relevante a discussão sobre
o tema. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo a proposição de um
modelo conceitual para auxiliar a adoção da L.P para indústrias farmacêuticas na
substituição ao teste de esterilidade terminal. Após a proposição do modelo, o trabalho
busca ainda a aplicação deste em uma indústria de produtos com esterilização
terminal, com intuito de avaliar o modelo e agregar novos conhecimentos sobre o
conceito da L.P. A metodologia do trabalho que melhor se encaixa à proposta é a
pesquisa exploratória, ou seja, pesquisa do tipo teórico-conceitual, como discussões
conceituais e pesquisas bibliográficas sobre o tema. Esta pesquisa também é
classificada como qualitativa, sem a pretensão de garantir a precisão dos dados, já que
se trata da proposição e aplicação de um modelo de implementação da L.P. Por ter um
caráter aplicado, a pesquisa também pretende avaliar o modelo proposto, segundo o
método da pesquisa-ação em uma indústria de produtos com esterilização terminal, no
qual o pesquisador interfere e participa da pesquisa. O trabalho desenvolvido
conseguiu atingir resultados satisfatórios, mostrando que o modelo proposto traz
benefícios à empresa que pretende utilizá-lo para realizar a adoção da LP, pois,
através da aplicação do mesmo, a empresa pode se organizar melhor internamente
para conduzir as atividades do projeto. O modelo também é vantajoso, pois trabalha
com o conceito de equipes multidisciplinares. Isto favorece a integração entre os
membros da organização, proporcionando a troca de conhecimento entre os
profissionais e a criação de novos conhecimentos relacionados à LP. O modelo
também permite que a empresa adquira melhor conhecimento sobre o processo de
fabricação dos produtos estéreis no qual deseja adotar a LP. Pois, através da aplicação
da ferramenta de análise de risco para LP, é possível visualizar os pontos críticos de
controle para a LP, PCC para LP. E isto permite conhecer criticamente o processo e
permite elaborar planos de ação para controlar os riscos existentes desses pontos, a
fim de atenderem as exigências para a adoção da LP.
Palavras-chave: Liberação Paramétrica, Teste de esterilidade terminal, Análise de
Risco
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1 INTRODUÇÃO
Esta seção descreve o contexto no qual se insere o tema da pesquisa, com
as apresentações do objetivo geral e específico. São apresentadas também as
justificativas para pesquisa e o esquema geral da estruturada do trabalho.

1.1 CONTEXTO
Conforme Farmacopeia Brasileira, 5º edição (2010), p. 46, a Liberação
Paramétrica (L.P) pode ser definida como a “liberação de produtos submetidos ao
processo de esterilização terminal, através da análise do cumprimento dos
parâmetros críticos do processo de esterilização, sem a necessidade de realizar o
teste de esterilidade terminal do lote”.
Pela definição do FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2010) e EMA
(EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2006) a L.P é um conceito no qual a liberação
de produtos, ao final do processo de fabricação, ocorre sem a necessidade de testes
específicos ao produto acabado. A liberação é baseada em evidências documentais
e informações estruturadas que comprovam que todos os controles são realizados e
atendem aos parâmetros de qualidade; o que resulta em produtos robustos e em
conformidade com as especificações.
De acordo com o trabalho de diversos autores (CHEVAUER, 1985;
ITURRALDE, 1999; LAYLOFF, 2002; ODLAUG et al, 1984; SOUTO, 2008; SOUZA,
2006), o conceito da L.P para produtos com esterilização terminal surgiu como
alternativa à deficiência do teste de esterilidade, pois o teste apresenta limitações,
não sendo capaz de garantir que todas as unidades do lote se encontram estéreis.
Conforme Iturralde (1999), o teste somente consegue recuperar um espectro
limitado de microrganismos e, estatisticamente, não é possível detectar baixos níveis
de contaminação, por mais que se aumente o espaço amostral.
Um teste de esterilidade terminal com resultado negativo não é garantia de
que todas as amostras do lote encontram-se estéreis. O nível de segurança desse
ensaio é baseado na extrapolação do resultado em função do plano de amostragem
adotado, no entanto, isso irá depender primordialmente da qualidade do processo
de fabricação (SOUZA, 2006).
Como forma de garantir maior segurança aos produtos farmacêuticos com
esterilização terminal, a responsabilidade da esterilidade do produto assumiu uma
visão global do processo, ou seja, a garantia de esterilidade deve ser monitorada e
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controlada em todas as etapas, retirando do teste de esterilidade terminal a
responsabilidade de confirmação da qualidade estéril do lote, e nesse contexto se
baseia a L.P (ODLAUG et al, 1984).
No entanto, caso ocorra alguma falha de um parâmetro crítico do processo no
sistema de L.P, o teste de esterilidade terminal não poderá ser realizado como
medida de reavaliar a falha do processo para verificar a esterilidade do lote. Caso
seja considerada crítica a falha, o lote deverá ser rejeitado, não havendo
possibilidade de aprovação do mesmo somente com contraprovas de resultados
obtidos por testes de esterilidade (SOUZA, 2006).
A aplicação da L.P, como forma de liberação de produtos com esterilização
terminal, existe há mais de 25 anos, sendo aceita e praticada em países como
Japão, Estados Unidos, Canadá e países da comunidade europeia (EUROPEAN
MEDICINES AGENCY, 2006; FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2010;
LAYLOFF, 2002).
No Brasil, a L.P é um assunto recente e encontra-se em processo de
regulamentação. O inicio oficial da discussão do conceito da LP no Brasil ocorreu em
2010 com a abordagem do tema na Farmacopeia Brasileira, 5 º Edição (2010), e
atualmente encontra-se em evidência, devido à publicação recente da Consulta
pública nº 5,de 14 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre uma possível aprovação e
regulação a adoção da LP no Brasil. Assim, mesmo já havendo uma proposta
regulamentar da LP, não existem muitas publicações e guias nacionais que orientem
quais são os passos necessários que a indústria deve seguir para poder implementar
a L.P, em substituição ao teste de esterilidade terminal (AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2014).

1.2 PROBLEMA E PERGUNTA DA PESQUISA
A abordagem feita na Farmacopeia Brasileira, 5º Edição (2010), foi realizada
de maneira sucinta, sem aprofundar como pode ser a implementação da L.P pelas
empresas e como deve ser a fiscalização dessa atividade pelos órgãos regulatórios.
Assim, para poder estudar este conceito, são utilizadas referências internacionais
como, os guias do FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2010) e EMA
(EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2012); no entanto, não existe um modelo a ser
seguido para que seja implantada a L.P em substituição ao teste de esterilidade
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ADMINISTRATION, 2010).
Desse modo, a pesquisa traz como problema a ausência de um modelo de
implementação da L.P para produtos com esterilização terminal, como também a
falta de referências nacionais sobre o conceito, o que torna relevante o tema da
pesquisa. Assim, este obstáculo faz surgir a seguinte pergunta da pesquisa:
Como implementar a L.P em substituição ao teste de esterilidade? Ou seja,
como organizar e aplicar os requisitos da LP ao processo de fabricação de produtos
farmacêuticos com esterilização terminal em substituição a liberação pelo teste de
esterilidade terminal?

Figura 1 – Problema e Pergunta da Pesquisa
Fonte: Elaborado pela autora.

A Figura 1 representa, de maneira esquemática, a pergunta da presente
pesquisa, demonstrando a ausência de um caminho estruturado para poder
converter o cenário denominado de “Situação A” para o cenário denominado de
“Situação B”. A “Situação A” refere-se à prática do Teste de esterilidade Terminal, já
a “Situação B” refere-se ao cenário futuro das empresas com a prática da Liberação
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Paramétrica.

Um modelo conceitual poderá guiar e facilitar o processo de

implementação da Liberação Paramétrica na empresa, pois a utilização do modelo
poderá proporcionar maior conhecimento do processo; pode também elucidar os
pontos críticos de controle dos processos que são relevantes para a LP. Além disso,
o modelo poderá promover uma atuação mais próxima da Alta Gerência no processo
de implementação da LP, fazendo que esta assuma um papel de facilitador,
auxiliando as pendências e entraves que podem seguir no decorrer do
desenvolvimento do projeto.
O modelo também trabalha com o conceito de equipes multidisciplinares,
sendo relevante para promover a integração entre os membros envolvidos no projeto
de implementação da LP, proporcionando a troca de conhecimento entre os
profissionais e a criação de novos do conhecimento relacionados à LP.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral
Considerando o problema exposto, a pesquisa tem como objetivo propor um
modelo conceitual para auxiliar a implementação da L.P para produtos com
esterilização terminal para indústria farmacêutica brasileira, em substituição ao teste
de esterilidade terminal, e, assim, dar suporte para o setor farmacêutico na
discussão desse conceito.

1.3.2 Objetivos específicos
Os objetivos específicos desta pesquisa são:
x Realizar levantamento sobre o tema da LP (Revisão Teórica).
x Discutir os conceitos da LP inseridos na Gestão da Qualidade Total (TQM –
Total Quality Manegment).
x Desenvolver o modelo conceitual para implementação da L.P para
produtos farmacêuticos com esterilização terminal.
x Desenvolvimento de uma ferramenta de gestão do risco em processo, com
base nas ferramentas da Gestão da Qualidade Total, para ser inserida no modelo
proposto.
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x

Aplicar o modelo proposto em uma indústria farmacêutica de produtos

com esterilização terminal de Soluções Parenterais, através de um estudo de
pesquisa-ação.
x

Discutir a aplicabilidade do modelo dentro do campo estudado.

1.4 JUSTIFICATIVA
É visto, atualmente, que o tema inovação encontra-se em destaque,
principalmente quando relacionado ao mercado de produtos farmacêuticos.
Muito se fala acerca da inovação de medicamentos, no sentido da busca de
novos princípios ativos ou novas formas de utilização. No entanto, o conceito
inovação pode ir além das esferas de produtos, ou seja, pode-se aplicar a inovação
em vários contextos da cadeia de produção de medicamentos (RABECHINI;
PESSOA, 2005).
Inovação relaciona-se à ocorrência de novidades e mudanças, que podem ser
ao produto, processos, formas de trabalho, tecnologias, negócios etc. (TAKAHASHI;
TAKAHASHI, 2011). Assim, destacam-se também as inovações que podem ser
geradas dentro do processo de produção de medicamentos e que podem acarretar
grandes benefícios econômicos e de qualidade ao produto final.
Dessa maneira, pode-se dizer que o conceito de Liberação Paramétrica (LP)
também é considerado uma inovação, no que se refere a um novo meio de se liberar
o produto ao mercado.
Este trabalho aborda um tema, embora pouco discutido no Brasil, inovador e
atual. A grande maioria das publicações nacionais referentes à LP são documentos
de caráter legislativo e normativos, como a Farmacopeia Brasileira, 5º Edição
(2010), não havendo pesquisas acadêmicas sobre este conceito. Portanto, esta
dissertação torna-se o primeiro trabalho acadêmico a abordar os conceitos da
Liberação Paramétrica em indústrias farmacêuticas de medicamentos com
esterilização terminal no Brasil.
Ademais, o trabalho também aborda conceitos da gestão e análise dos riscos
na indústria farmacêutica. Segundo a RDC nº17, de 16 de abril de 2010, a análise de
risco é um requisito importante para avaliação do processo fabricação de
medicamentos, pois permite identificar os pontos críticos, controlando os riscos de
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falhas do processo que podem prejudicar a qualidade o produto e a segurança do
paciente (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010).
Conforme Moretto e Calixto, 2011, a aplicação de ferramentas de risco em
processos farmacêuticos nacionais encontra-se atrasada em relação a demais
setores da indústria. Na indústria alimentícia, a utilização de ferramentas de análise
de risco é exigida desde 1997, com a regulamentação Codex Alimentarius que prevê
essa prática de gestão de risco (OMS/FAO, 1997).
A utilização de ferramentas de análise de risco se relaciona ao conceito da LP,
pois a aplicação dessas ferramentas permite identificar as falhas do processo que
podem prejudicar o sistema que garante a esterilidade ao produto final; além disso, a
realização de análises de risco é apresentada pela Consulta pública nº 5, de 14 de
fevereiro de 2014, como um requisito que a empresa deve atender para poder adotar
a LP (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2014).
Assim, este trabalho também é justificado por enfatizar a importância da
utilização dessas ferramentas no setor farmacêutico, além de desenvolver uma
ferramenta de gestão de risco específica para auxiliar a implementação da LP.
Em 2012, o conceito da liberação Paramétrica passa a ser tema de pauta de
reuniões da ANVISA, no intuito de levar a normatização e regulamentação da
prática pelas indústrias farmacêuticas nacionais. Esse evento caracteriza-se como
um marco na história da LP no Brasil, reforçando a importância do tema na
atualidade. E, recentemente, no inicio do ano de 2014, foi publicada a consulta
pública nº 5, de 14 de fevereiro do mesmo ano, que apresenta a proposta de
regulamento técnico da LP, comprovando a significância do tema para o setor
regulador, setor publico e setor privado brasileiro (AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2014).
Diante do cenário regulatório e da relevância do tema para as indústrias
farmacêuticas nacionais, a pesquisa pretende contribuir para comunidade em geral,
no sentido de se caracterizar como uma referência nacional sobre o tema e propor
um modelo conceitual para a implementação sobre a LP para produtos com
esterilização terminal, permitindo que os produtos esterilizados terminalmente sejam
liberados rapidamente ao mercado, além que haver um maior controle do processo
de fabricação, pois a qualidade estéril do produto deverá ser atendida ao longo da
cadeia de fabricação do produto.
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1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO
Este trabalho foi estruturado em 5 seções conforme representado na Figura 2.

Figura 2 – Esquema da estrutura do trabalho
Fonte: Elaborado pela autora.

A seção 1 (Introdução) contempla o contexto do tema a ser trabalhado, como
também o problema e a pergunta da pesquisa, os objetivos e as justificativas para a
realização desta pesquisa.
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A seção 2 (Revisão Teórica) apresenta a fundamentação teórica sobre os
conceitos relacionados ao tema que darão suporte à pesquisa, no intuito de atender
aos objetivos propostos. Nesta seção, as áreas temáticas abordadas são:
x

A Liberação Paramétrica,

x

Teste de esterilidade Terminal,

x

Indústria Farmacêutica de Soluções Parenterais,

x
Gerenciamento da Qualidade Total, Sistema da Garantia da Qualidade,
Sistema da Garantia da Esterilidade e a Liberação Paramétrica.
x
Ferramentas do Gerenciamento da Qualidade total – Análise de Risco,
x

Liberação Paramétrica no contexto da Inovação, QbD e PAT

A seção 3 (Metodologia) apresenta a metodologia detalhada com o
enquadramento teórico da pesquisa.

Nesta seção também é apresentada a

estruturação do trabalho em campo para o estudo de pesquisa-ação, a fim de
atender ao objetivo específico de aplicação do modelo proposto.
A seção 4 (Resultados e Discussões) apresenta os resultados obtidos na
pesquisa juntamente com a discussão detalhada dos resultados.
Por fim, a seção 5 (Conclusões), encerra o trabalho, apresentando as
conclusões e contribuições da pesquisa, como também as limitações e sugestões
para futuros estudos.
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CONCLUSÕES

5.1 Referencial teórico
A Liberação Paramétrica (L.P) é definida como a liberação de produtos
submetidos à esterilização terminal, por meio do cumprimento de parâmetros críticos
do processo de esterilização, sem a necessidade da realização do teste de
esterilidade.
Embora seja um tema bastante conhecido e aceito em países como Japão,
Canadá, EUA e países da Europa, a L.P é um tema recente no Brasil (EMEA, 2001;
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2010; LAYLOFF, 2002). Como foi possível
ver no trabalho, a LP encontra-se em processo de regulamentação e a publicação
da Consulta Pública nº 5, em 14 de fevereiro de 2014 representou um marco
regulatório no caminho da aprovação da adoção da LP por parte da agência
reguladora brasileira (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2014).
No entanto, por ser um assunto recente, não existem muitas publicações e
guias nacionais que orientem quais são os passos necessários que a indústria deve
seguir para poder implementar a L.P, em substituição ao teste de esterilidade
terminal.
Assim sendo, o trabalho apresentou a proposição de um modelo conceitual
para auxiliar a implementação da L.P para produtos com esterilização terminal para
indústria farmacêutica, atendendo o objetivo desta pesquisa.
Para o desenvolvimento da pesquisa e proposição do modelo conceitual, foi
realizado um levantamento bibliográfico com os principais temas que o sustentam.
Nesse levantamento, foram identificadas as vantagens e desvantagens da LP,
em relação ao teste de esterilidade final, como também foi realizado um
mapeamento dos dados de mercado da classe de medicamentos de Soluções
Parenterais de Grande Volume (SPGVs) e Soluções Parenterais de Pequeno
Volume (SPPVs), que se caracterizam como umas das classes de medicamentos
que poderão se beneficiar com a adoção da LP. Também foi discutida a situação
regulatória da Liberação Paramétrica no Brasil, com a argumentação de alguns
pontos relevantes da Consulta Pública nº 5 (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA, 2014).

135

O levantamento teórico da pesquisa também procurou discutir assuntos
relacionados à gestão de qualidade, na qual se baseia o modelo conceitual
proposto., Foram abordados os conceitos dos Gerenciamento da Qualidade Total
(TQM), Sistema da Garantia da Qualidade e Sistemas da Garantia da Esterilidade.
Considerando que o modelo conceitual proposto pela pesquisa faz uso de
ferramentas de análise de risco, foi apresenta também no levantamento teórico uma
pesquisa sobre os conceitos das ferramentas de análise de riscos consagradas na
literatura (FMEA e HACCP), para que, assim, pudesse haver embasamento teórico
para o desenvolvimento da ferramenta específica para LP, conforme apresentado
por esta pesquisa.
Por fim, a revisão teórica abordou temas como inovação, Quality by Desing, e
conceitos de mudança organizacional, todos relacionados ao conceito de LP e
relevantes para o embasamento teórico do modelo proposto.

5.2 Proposição do modelo conceitual
Visualizando esse contexto, o trabalho propôs o desenvolvimento de um
modelo conceitual, no intuito de auxiliar as indústrias farmacêuticas na adoção da LP
e responder o problema de pesquisa, caracterizado pela falta de orientações para a
implementação da L.P.
O modelo proposto foi embasado nos conceitos do gerenciamento da
qualidade total (TQM) e apresentado em quatro fases. 1º Fase – “Visão da Alta
Gerência”, 2º Fase - Criação do Comitê de L.P, 3º Fase “Requisitos para L.P” e 4º “Submissão para aprovação da L.P”.
As fases do modelo abrangem conceitos administrativos gerais e,
principalmente, conceitos técnicos de qualidade na fabricação de medicamentos
com

processo

de

esterilização

terminal.

Essa

integração

de

conceitos

administrativos e técnicos garante à pesquisa sua multidisciplinaridade, o que traz
ônus ao modelo proposto.
Além de abordar a aplicabilidade da LP, o modelo proposto também
apresenta a aplicação de ferramentas de análise de riscos em processos
farmacêuticos, sendo este um assunto atual e de extrema relevância no contexto do
setor. Para isso, foi desenvolvida uma ferramenta de análise de risco inserida na 3º
fase do modelo conceitual. A ferramenta de análise de risco visa a avaliar e
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classificar os possíveis riscos do processo, sendo possível uma melhor definição dos
passos para o gerenciamento de risco e implementação da L.P. O desenvolvimento
dessa ferramenta atende ao quarto item dos objetivos específicos do trabalho.
A proposição do modelo conceitual atendeu às expectativas desta pesquisa,
pois esse modelo caracteriza uma ferramenta que auxilia o setor industrial
farmacêutico brasileiro. Ilustra a forma de organização e as abordagens
administrativas que envolvem esse processo.
Desse modo, pode-se dizer que a posição do modelo foi satisfatória,
atendendo o terceiro item dos objetivos específicos da pesquisa.

5.3 Aplicação do modelo conceitual
O modelo proposto nesta pesquisa foi aplicado em campo, por um estudo de
pesquisa-ação, e, através da aplicação deste modelo, foram observadas as
seguintes conclusões:
A primeira fase do modelo “Visão da Alta Gerência” é realmente decisiva para
que se consiga dar andamento ao projeto ao logo do período proposto. Sem o apoio
da Alta Gerência, o processo de condução do projeto se torna difícil e perde sua
credibilidade. Foi possível observar que os profissionais da Alta Gerência se
empenharam no decorrer do período da pesquisa, e isto fez que fosse possível
seguir para as próximas fases do modelo.
A segunda fase do modelo, “Criação do Comitê de LP”, foi concluída de forma
satisfatória. No inicio das reuniões do grupo, os membros se apresentavam inibidos
para as discussões; no entanto, posteriormente, os membros passaram a ficar
familiarizados com o processo e isso permitiu maior desenvolvimento das atividades.
A terceira fase do modelo, “Requisitos da LP”, foi a etapa de maior duração
durante o período de pesquisa em campo. No entanto, essa etapa foi extensa,
devido à aplicação da ferramenta de análise de risco para avaliar o processo quanto
às fragilidades para a adoção da LP. Embora não tenha se realizado o racional de
análise dos requisitos da LP, apresentado na terceira fase do modelo, a aplicação da
ferramenta de análise de risco no processo trouxe informações de grande relevância
para a empresa, sendo este um resultado positivo da pesquisa desenvolvida em
campo.
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Com a ferramenta de analise de risco, os membros do comitê tiveram maior
facilidade de conduzir o raciocínio crítico sobre o processo. Assim, conforme exporto
nos resultados da pesquisa, a ferramenta foi efetiva para o seu propósito.
A quarta fase do modelo “Submissão para aprovação da LP” encontra-se em
processo de estruturação pela empresa, visto que ainda não há no Brasil uma norma
que oficialize a adoção da LP.
De modo geral, com os resultados obtidos da aplicação do modelo conceitual
pode-se dizer que a empresa “Em estudo” encontra-se no caminho correto para a
adequação de seu processo, a fim de levar à adoção da LP.
Com a ferramenta de analise de risco, foi possível verificar a necessidade de
adequação de alguns pontos do processo; no entanto, estes não representam
grande impacto ao sistema da garantia da esterilidade.
Através da análise observacional da aplicação do modelo em campo, pode-se
dizer que o modelo proposto é adequado para ser utilizado como orientação ao
processo de implementação da LP pelas indústrias farmacêuticas nacionais.

5.4 Limitações da Pesquisa
No estudo da pesquisa-ação foi possível observar que o modelo apresentou
limitações, necessitando de adequações para que proporcione uma melhor forma de
auxiliar o processo de adoção da LP.
O modelo não proporcionou uma mudança de paradigma eficaz em todos os
níveis da organização, pois, como comentado no decorrer do desenvolvimento da
pesquisa, os níveis operacionais tiveram pouco contato com o conceito de LP,
restringindo-se mais a cargos superiores da organização.
Além disso, o papel do comitê nesse processo de mudança de paradigmas
também não foi bem realizado. A aplicação em campo do modelo não apresentou
atividades do comitê que pudessem realizar esta função.
Assim, foi sugerida, na pesquisa, a realização de treinamentos, eventos,
workshops, sobre o tema de LP, para que todos os níveis da organização tivessem
conhecimento sobre a aplicação do modelo e sobre os conceitos da LP.
Outra limitação da pesquisa foi o período para o desenvolvimento das
atividades de todas as fases do modelo. As atividades previstas acabaram
ultrapassando o período programado e, dessa forma, houve um atraso do
cronograma, conforme já comentado anteriormente no item 4.3.
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A publicação da Consulta Pública nº 5, que dispõe sobre os conceitos da LP, ,
posterior à data de inicio da pesquisa, caracterizou também uma limitação, pois
como o modelo conceitual e a aplicação em campo do modelo já havia sido
realizada, quando foi publicada a consulta, não foi possível aproveitar os
conhecimentos e informações relevantes desse importante documento, no entanto,
algumas considerações foram realizadas na pesquisa com base nessa consulta,
sendo possível a adequação do trabalho com conceitos bem atuais.
O estudo de pesquisa-ação também pode ser considerado limitado quanto às
informações obtidas, pois este estudo ocorreu em somente uma empresa. A
pesquisa-ação em demais empresas, com outros contextos, poderia trazer novos
conhecimentos sobre a aplicabilidade do modelo.

5.5 Considerações Futuras da Pesquisa
De acordo com o trabalho desenvolvido, é possível considerar que uma
revalidação do modelo conceitual proposto em outro cenário empresarial poderá
proporcionar maior segurança da efetividade desse modelo, como também conhecer
melhor as limitações do processo de implementação. Assim, esta atividade pode ser
desenvolvida em próximas etapas de execução desta pesquisa.
Além disso, como comentado nos resultados, não foi realizada a atividade
com o Racional de análise dos requisitos da LP, devido à limitação do tempo durante
o estudo de pesquisa-ação; assim esta atividade também pode ser realizada em
etapas posteriores deste trabalho.
Outra consideração importante, a ser trabalhada futuramente, consiste na
avaliação do modelo, após ser publicada uma resolução oficial que aprove a adoção
da LP no país. Assim, esta limitação também consiste em uma atividade a ser
revista em etapas futuras da pesquisa.
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