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RESUMO 
Este trabalho tem a intenção de mostrar a possibilidade de colocar o LURA – Laboratório 
Universitário Rodolpho Albino - da Universidade Federal Fluminense, de volta à missão que o 
norteou no passado, em relação às análise de medicamentos  e rotinas de trabalho atendendo à  
comunidade e ao mercado empresarial,  e  transformá-lo em uma empresa prestadora de outros 
serviços como testes de estabilidade de produtos e calibração de vidrarias. Nesse novo 
momento de exigências de um mundo globalizado, sabemos que qualquer empresa que tenha a 
intenção de permanecer no mercado, deve alcançar níveis de referência nacionais nas 
atividades a que se propõe. Isso só é possível adotando-se um estilo gerencial moderno e 
estabelecendo um planejamento  estratégico adequado, com a conscientização dos 
funcionários envolvidos nas diversas áreas, com melhoria da informação e comunicação. O 
estabelecimento de metas de curto, médio  e longo prazos foi importante para que houvesse 
uma diretriz a seguir,  dentro da realidade do serviço público,  mas contando com o atual 
apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que prioriza em seus projetos os 
laboratórios universitários, principalmente os que já tenha tido no passado um papel de 
destaque nos programas do governo federal. Esse é o caso do LURA, que retoma   no ano de 
2002 suas atividades.  
 
Palavras-chave: estratégias, gestão, planejamento. 
 
 
ABSTRACT  
This text  has the intention to show the possibility to place the LURA - Laboratório 
Universitário Rodolpho Albino  - of the Universidade Federal Fluminense, in return to the 
mission that guided it in the past, in relation to the analysis of medicines and routines of work 
taking care of to the community and the enterprise market, and to transform it into a 
rendering company of other jobs as tests of stability of products and calibration of 
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laboratories equipment. At this new moment of requirements, we know that any company who 
wants to remain in the market, must reach national levels of reference in its activities.  This is 
only possible adopting a modern management style and establishing adequate a strategical 
planning, with the awareness of the involved employees in the diverse areas, with 
improvement of the information and communication. The establishment of short, medium and 
long goals was important so that it had a line of direction to follow, inside of the reality of the 
public job, but counting on the current bracket of the Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária,  that prioritizes in its designs the university laboratories, mainly the ones that 
already a paper of prominence in the programs of the federal government has had in the past. 
This is the case of the LURA, that it retakes in the 2002 its activities. 
 
Key-words:  strategy, management, planning. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
LABORATÓRIO UNIVERSITÁRIO RODOLPHO ALBINO- LURA 
 
BREVE HISTÓRICO 
 
Encontra-se inserido no mesmo complexo da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal 
Fluminense no Bairro de Santa Rosa no Município de Niterói – RJ. 
Foi criado com a  finalidade de servir de campo de estágio e pesquisa a graduandos e 
docentes, além de atender à  comunidade, fornecendo medicamentos e saneantes,  e realizando 
análises destes para órgãos oficiais e laboratórios particulares. 
Criado em 1967 como uma extensão da Faculdade de Farmácia para práticas laboratoriais dos 
alunos, passou a fornecer à comunidade pequenas quantidades de medicamentos resultantes 
dessas aulas práticas. Logo a seguir,  engajou-se em projetos comunitários em Campos 
Avançados com uma linha de produtos que viria atender aos projetos governamentais e  às 
carências regionais da época. 
Hoje, mais de 30 anos passados, com um efetivo de 28 funcionários, o principal foco do 
Laboratório  encontra-se numa modernização de suas áreas em nível tecnológico e de 
treinamento de  pessoal,  para atender aos programas governamentais atuais, estando a Divisão 
de Controle de Qualidade do LURA num processo de “re-habilitação” junto à ANVISA- 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - para tornar-se laboratório de Equivalência 
Farmacêutica-referência nos programas de Medicamentos Genéricos. 
A certificação pela ANVISA permite firmar convênios para prestação de serviços a 
laboratórios que necessitem de laudos e certificados oficiais para  concorrerem no 
fornecimento de produtos à rede pública. 
Os clientes atuais são os governos federais, estaduais, municipais e laboratórios privados e 
públicos, empresas fabricantes de equipos e correlatos. O LURA também encontra-se 
capacitado para a análise microbiológica de águas, atendendo a um universo bem diversificado 
de empresas usuárias, podendo atender até a condomínios e prédios residenciais. 
O momento atual é propício a mudanças em função de novas exigências e oportunidades no 
mercado. Porém passando esta fase de solicitação, como permanecer com uma estrutura 
moderna em uma Universidade Federal?  Atentando a este fato, concluímos que,  para não 
haver descontinuidade nos propósitos, será necessário traçar um planejamento estratégico para 
manter o ritmo de crescimento estruturado do LURA.  
 
2. DIAGNÓSTICO 
 
Em fase de certificação pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o LURA 
está com a Divisão de Controle de Qualidade já com seus procedimentos operacionais 
concluídos, equipamentos e vidrarias calibrados, além de métodos validados, ítens 
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imprescindíveis para certificação. Embora em fase final de adequação às exigências do 
REBLAS – Rede Brasileira de Laboratórios de Saúde Pública, ainda existem algumas lacunas 
a serem preenchidas no tocante ao desenvolvimento estratégico. 
 
CADEIA DE VALORES  

 
ANÁLISE DA CADEIA DE VALORES 
O foco da cadeia de valores do LURA é a atividade de valor de Operações do Laboratório, 
pois para que o mesmo volte a ocupar uma posição de destaque no mercado de análise de 
medicamentos é necessário estar credenciado pela ANVISA, que por sua vez, determina que 
os laboratórios credenciados estejam certificados de acordo com os requisitos da NBR 
ISO/IEC 17025. O mesmo vale para o credenciamento na Rede Brasileira de Calibração 
(RBC) para a atividade de calibração de vidrarias. 
A atividade de valor Logística Interna também é considerada fator fundamental para o bom 
andamento do processo operacional do laboratório, pois tem influência direta na área de 
operações. O manuseio, armazenamento, controle e inspeção adequados dos materiais e 
insumos proporcionam a racionalização do processo operacional, minimizando as perdas e 
conseqüentemente os custos. 
A Logística Externa representa todos os contatos da empresa com os clientes e fornecedores, 
devendo também ser incluída na estratégia da empresa, pois o atendimento ao cliente é o 
objetivo maior e os fornecedores são responsáveis por viabilizar os processos operacionais do 
laboratório. Esta área também pode representar um fator de diferenciação perante os 
concorrentes. 
A atividade de valor de Serviços é uma área chave para desenvolvimento, pois atualmente 
neste mercado predomina basicamente uma tecnologia padrão, o controle de processo por 
meio da garantia da qualidade já é uma realidade e os profissionais já possuem de uma forma 
geral têm pleno conhecimento dos métodos analíticos. Então,  como forma de alcançar uma 
vantagem competitiva, o LURA irá focar sua estratégia na diferenciação por meio de serviços 
agregados ao produto. 
Com relação à atividade de valor de Marketing & Vendas, não há previsão de investimentos 
maciços, mas haverá pequenos investimentos visando resgatar os antigos clientes por meio de 
canais de comunicação variados e a obtenção dos clientes em potencial. 
Em relação à infra-estrutura da empresa, o foco é a área de recursos humanos, pois os 
profissionais que fazem parte do corpo técnico são os responsáveis pela gestão dos processos 
operacionais. Assim sendo, os investimentos em treinamentos devem ser mantidos e 
intensificados. 
Quanto ao desenvolvimento de tecnologia, algumas situações necessitam de pesquisa 
científica para viabilizar a análise de medicamentos,  sendo feitas diretamente pelo corpo 
técnico do LURA, havendo necessidade de investimentos voltados para a aquisição de acervo 
cultural, novos equipamentos e insumos, devendo haver também o acompanhamento da 
evolução da tecnologia disponível, por meio da presença dos profissionais do LURA em 
seminários, treinamentos e através do reforço do contato com a própria ANVISA e outros 
laboratórios. 
O processo de aquisição, até por questão dos requisitos da NBR ISO/IEC 17025, leva em 
conta critérios para avaliação de fornecedores, controle de fornecedores qualificados e 
auditorias em instalações e processos de fornecedores, sendo também um dos focos da 
estratégia do LURA, pois o bom desempenho dos fornecedores colabora e muito para a 
operacionalização dos processos do Laboratório. 
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AS CINCO FORÇAS COMPETITIVAS DE PORTER 
 

Figura 1-Modelo das Cinco Forças Competitivas de Porter 
 
ANÁLISE DO MODELO DAS CINCO FORÇAS COMPETITIVAS DE PORTER 
 
Ameaça de Novos Entrantes 
Atualmente, existem vários laboratórios tentando credenciamento junto à ANVISA. Para obter 
este credenciamento é necessária a certificação de acordo com os requisitos da NBR ISO/IEC 
17025, conforme determinação da REBLAS. Para tanto, estes laboratórios têm de cumprir 
exigências rigorosas, o que limita a invasão de novos entrantes com baixa capacidade 
intelectual e tecnológica. Além disto, de acordo com a realidade atual, os laboratórios de 
universidades públicas têm prioridade na indicação de credenciamento pela ANVISA. 
 
Poder de Negociação dos Fornecedores 
Os fornecedores dos laboratórios credenciados pela ANVISA são empresas fabricantes ou 
distribuidoras de reagentes e produtos químicos, acessórios para laboratório e equipamentos. 
No mercado existem vários fornecedores de excelência e em virtude deste fato, os laboratórios 
credenciados têm influência sobre os preços de aquisição de insumos e equipamentos, tendo 
liberdade de escolha, levando-se em conta as suas próprias necessidades.  
 
Poder de Negociação dos Compradores 
Os clientes dos laboratórios credenciados pela ANVISA são os laboratórios farmacêuticos 
particulares quando necessitam de laudos oficiais de análise de medicamentos genéricos,  e as 
empresas fabricantes de medicamentos que terceirizam a área de controle de qualidade. Foi 
estabelecida pela ANVISA uma tabela de preços médios para estas análises. Em função disto, 
os clientes têm um poder de negociação limitado, variando apenas pela quantidade solicitada e 
a freqüência de pedidos. 
 
Ameaça de Serviços ou Produtos Substitutos 
No contexto atual, não existe uma ameaça de serviços substitutos na área de análise de 
medicamentos. O que existe é apenas uma possibilidade de no futuro haver alguma alteração 
na legislação por parte da ANVISA. 
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Intensidade da Rivalidade entre os Participantes do Mercado 
A rivalidade dos participantes do mercado é grande em função de todos apresentarem 
praticamente os mesmos recursos, que na realidade, são mínimos para o desenvolvimento da 
atividade de análise de medicamentos. A busca de cada um dos participantes deve ser uma 
vantagem competitiva, geralmente traduzida por uma diferenciação nos serviços. 
 
VISÃO 
Ser um laboratório de referência para análise e estudos de estabilidade de medicamentos, 
credenciado pelos órgãos governamentais certificadores para atender à comunidade, estando 
capacitado e habilitado também para calibrar vidrarias de laboratório, emitindo certificados 
oficiais podendo atender com qualidade à demanda de mercado. 
 
MISSÃO 
Analisar medicamentos com a qualidade requerida pelas Boas Práticas de Laboratório, 
emitindo laudos técnicos oficiais  e  calibrar vidrarias de acordo com os requisitos e os 
critérios da Rede Brasileira de Calibração, possuindo padrões rastreáveis pela RBC, sendo 
laboratório de  referência nessas áreas.   
 
VALORES 
Atitude de respeito ao cliente e compromisso de atendimento de suas necessidades. 
Pioneirismo no atendimento às análises dos medicamentos dos laboratórios produtores da 
antiga CEME – Central de Medicamentos. 
Alta qualificação de toda a equipe, com todos os analistas possuindo 3º grau completo. 
 
AMBIENTE INTERNO 

 
Forças da organização 
Todos os analistas dos laboratórios físico-químico e microbiológico possuem  3º grau (são 
farmacêuticos) . 
Laboratórios de Controle de Qualidade  de acordo com os padrões de  qualidade exigidos 
pelos  órgãos  credenciadores (equipamentos calibrados e procedimentos validados)   e está 
em fase de re-habilitação junto à ANVISA  (Agência Nacional de Vigilância  Sanitária ) para 
ser centro de equivalência  farmacêutica de medicamentos, nos   programas de medicamentos 
genéricos do governo federal.  
Laboratório já credenciado no passado, ligado aos programas da CEME – Central de 
Medicamentos  e do SUS – Sistema Único de Saúde, em análise de medicamentos. 
Busca contínua pelos padrões de qualidade. 
Farta documentação de acervo técnico. 
 
Fraquezas da organização 
Falta de estímulo profissional e de referencial estratégico. 
Falta de um programa adequado  de avaliação de desempenho. 
Excesso de burocracia nos procedimentos gerais da Universidade. 
Área restrita para futura expansão. 
 
AMBIENTE EXTERNO 

 
Oportunidades 
Apoio da ANVISA/MS – Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Ministério da Saúde -  
no credenciamento de Laboratórios de Universidades.  
Obrigatoriedade nas análises dos medicamentos genéricos quanto ao seu lançamento, nos 
testes de equivalência farmacêutica, com laudos emitidos por laboratórios oficiais. 
Maior rigor na legislação do MS - Ministério da Saúde -   para combater a falsificação  
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de remédios. 
 
Ameaças 
Crescimento dos laboratórios já credenciados para atender ao mercado crescente. 
Tempo prolongado para se conseguir uma certificação no REBLAS ( Rede Brasileira de 
Laboratórios, da ANVISA ). 
Entraves burocráticos corriqueiros no serviço público que retardam as ações que necessitem 
algum aval da Universidade. 
Mudança das  plantas fabris no estado do Rio de Janeiro para outros estados que ofereçam 
subsídios e redução de impostos. 
 
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

 
Alto nível tecnológico, associado ao capital intelectual, com equipamentos que garantam a 
precisão nos resultados. 
Comprometimento profissional dos funcionários. 
Ter todos os processos e métodos de análise validados, garantindo assim a rastreabilidade e 
confiabilidade dos seus resultados. 
 
3. FORMULAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 
 
No Plano de Ação para Melhoria, as áreas envolvidas nesse projeto são: o  Laboratório de 
Controle  Físico-químico; o  Laboratório de Microbiologia e  novas áreas para adequação à 
calibração de vidrarias.  
 
Recursos Humanos 
Definição dos Objetivos Estratégicos 
 
Estratégia Possível 
Para promover a reestruturação do LURA, algumas iniciativas da administração deverão 
ocorrer para que haja uma reformulação nas decisões e com isso se possa atingir uma mudança 
comportamental e alcançar a conscientização a ser assumida por boa parte dos funcionários. 
Basicamente o resultado do processo analítico depende quase que diretamente do empenho e 
dedicação dos farmacêuticos envolvidos em apurar, analisar e obter os laudos analíticos; ou 
seja, o melhor resultado apresentado – boletim análise – depende diretamente da habilidade, 
envolvimento e aplicação do comprometimento das pessoas com o serviço entregue ao cliente.  
Um dos pontos que pode ser considerado como um desafio no aspecto da mudança, vem a ser: 
mover uma estrutura  fundamentada no regime público, passando por mudanças 
comportamentais, novos relacionamentos de trabalho e atingir a gestão integrada  com foco no 
Planejamento Estratégico. 
 
Estratégia escolhida 
Uma das perspectivas é criar uma estratégia gerencial destinada a concretizar a mudança de 
desempenho. 
O resultado de desempenho depende de amplas mudanças de comportamento, mas é bom 
lembrar que as pessoas devem assumir a responsabilidade por sua própria mudança e,   
segundo Smith “ Ninguém – e nenhuma decisão – pode fazer isso por elas. As decisões podem 
desencadear o início de um período de mudanças. Mas as decisões por si só raramente  
conseguem que muitas pessoas se encarreguem de sua própria mudança”.  
Como criar um clima organizacional favorável à mudança?  
Sugerimos a contratação de uma empresa de consultoria com larga experiência em  empresas 
públicas  em fase de mudança para privatização. Não é intenção levar a instituição ao modelo 
de uma empresa privada, o objetivo é dar condições ao LURA de se tornar competitivo nos 
moldes atuais da gestão empresarial moderna. 
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Depois de escolhida a empresa de consultoria e passada  a fase de comunicação e  implantação 
de um clima favorável às mudanças, é bom posicionar os indicadores para abalizarem o 
andamento das estratégias.   

 
OUTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Capacitação Profissional através de  treinamento técnico contínuo. 
Buscar aumentar a capacidade de atendimento de pedidos de análise/mês. 
Melhoria no cumprimento do prazo de entrega de laudos/mês para empresas privadas    e 
órgãos oficiais. 

 
                    
                 
MESES 
 
 
 
PROJETOS 

 
 

O2/2002 
 
 

 
 

03/2002 

 
 

04/2002 

 
 

05/2002 

 
 

06/2002 

 
 

07/2002 

 
 
CAPACITAÇÃ
O E 
TREINAMENT
O  
DE PESSOAL 
 
 

      

 
CAPACIDADE 
ATENDIMENT
O RECEPÇÃO 
PEDIDOS/MÊS 
 
 
 

 
 
 
 

     

 
ANÁLISE 
MELHORIA 
CUMPRIMEN
TO 
PRAZO 
ENTREGA/LA
UDOS 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

    

       
Tabela 1-Cronograma Físico 

 
Necessidades dos clientes e mercados atuais e potenciais 
Atualmente o LURA se propõe a resgatar os antigos clientes e parte para busca de novos 
clientes em potencial. Para que isso possa ocorrer será necessária  uma reestruturação 
operacional, metodológica e institucional.  
O LURA já possuiu uma posição de destaque no segmento - laboratório de análises de 
medicamentos -  , conforme já mencionado na introdução  e com base em seu histórico e por 
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possuir um capital intelectual significativo, se propõe a entrar no novo momento de um 
mercado competitivo, com o intuito de oferecer serviços com um alto grau de satisfação para o 
seus clientes e abalizado por um órgão oficial. 
Para tanto, será necessário um grande envolvimento da administração do LURA.  A 
administração deverá traçar um Planejamento Estratégico  que contemple estes novos ideais, e 
conseqüentemente o respectivo plano de ação para o desenvolvimento a acompanhamento das 
estratégias 
Atualmente, a própria Universidade Federal Fluminense, através de seu Departamento de 
Recursos Humanos, está solicitando a cada unidade que defina suas ações de trabalho, seus 
objetivos com metas e cronograma.  
Com certeza, esse é o momento ideal para se obter o apoio da alta cúpula da Universidade, já 
que as ações propostas pelo LURA nesse formulário interno, contemplam as ações propostas 
pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária -  do Ministério da Saúde, na 
certificação do Laboratório de Controle Físico-químico. 
O despertar do LURA em  vislumbrar um novo mercado em potencial, principalmente no que 
concerne  às análises em geral,  se deve à nova política de medicamentos do governo federal, 
que estabeleceu regras e normas para produção e comercialização de novos produtos e de 
critérios de avaliação dos atuais em vigor. Esses medicamentos necessitam de análises 
específicas que comprovem sua ação química e sua eficácia no organismo humano. 
O LURA está apto a fazer a parte de equivalência farmacêutica dos novos produtos a serem 
lançados no mercado, que estão em fase de autorização para comercialização como 
Medicamentos Genéricos. 
Surge assim  um novo cenário para as atividades de laboratório, propiciando um incremento às 
atividades anteriores e permitindo  uma atuação mais desenvolta aos Laboratórios de Análises 
de Equivalência Farmacêutica. É necessária uma reestruturação das instalações do LURA, 
uma adequação às novas normas vigentes, com procedimentos operacionais escritos e com 
todos os processos validados e equipamentos e vidrarias calibrados. 
Nesse contexto, torna-se imprescindível a conquista pelos fatores treinamento/informação, 
com referência ao conhecimento da engrenagem processual do laboratório pelos  funcionários, 
e aqui entram em ação os programas de melhoria contínua e oferta de novos cursos de 
atualização. 
É preciso  desenvolver e implementar  toda uma gestão estratégica para alcançar e oferecer 
serviços de alto nível para estes novos clientes em potencial que surgem em função de uma 
exigência legal; ou seja,  para lançar um novo produto é necessário que alguns lotes desses 
medicamentos passem por análises nos laboratórios credenciados pela ANVISA, que emitirão  
laudos oficiais, liberando ou não o produto para comercialização. Essa responsabilidade é que 
é o grande diferencial para outros laboratórios comuns.  
E em função desta necessidade de mercado, o LURA  se encaixa plenamente. 
 
 Oportunidades de novos produtos: 
A estrutura atual de serviços  no LURA permite análises físico-químicas e microbiológicas,   
de medicamentos, águas em geral e insumos farmacêuticos, como também os estudos de 
estabilidade de medicamentos e calibração de vidrarias, com toda segurança quanto aos 
resultados apresentados. 
No entanto,  com toda esta bagagem de conhecimento adquirida ao longo de mais de 30 anos  
de atuação, o LURA parte agora para uma nova fase de desenvolvimento de gestão estratégica 
aplicada a novos equipamentos de análises e com uma visão dentro do mercado competitivo 
atual. Espera-se empregar alta tecnologia associada ao capital intelectual para a obtenção de 
novos produtos. 
 
Entrada de novos concorrentes e de novas tecnologias: 
O processo de validação de um novo laboratório requer uma boa dose de habilidade técnica e 
tempo de maturidade quanto aos resultados apresentados. Nos trâmites normais de 
credenciamento,  os novos concorrentes do LURA  enfrentam um criterioso processo de 
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inspeção do REBLAS/ANVISA. 
Somente após serem  vistoriados por esse  órgão governamental  e sendo aprovados, é  que 
estarão aptos a emitirem certificados e laudos de análise reconhecidos  oficialmente. 
Com a abertura do governo e mesmo com toda esta dificuldade,  os concorrentes estão 
surgindo,  conforme descrito no site da ANVISA em 2001.  
Quanto ao aparecimento de novas tecnologias, no momento atual, todos os laboratórios 
interessados em obter credenciamento oficial, estão investindo alto e acompanhando as 
tendências mais modernas, ou seja, esse item é  básico a todos, e comum no aspecto de 
resultados obtidos.  
O que irá diferenciar na competitividade é e será o elemento humano com seu conhecimento 
intelectual, experiência  e habilidade ao longo de vários anos de trabalho executados na área 
de análise de medicamentos.  
Com certeza, todos os analistas dos Laboratório de Controle Físico-químico e Microbiológico 
trabalham há mais de dez anos no LURA, e já realizaram, individualmente, centenas de 
análises dos mais diversos medicamentos e utilizando inúmeras técnicas comuns em 
laboratório. Todos conhecem os equipamentos utilizados para essas análises e quanto aos 
equipamentos mais modernos, os treinamentos necessários têm sido oferecidos. 
Este valor intelectual dos membros da equipe de analistas corresponde ao fator crítico do 
sucesso no campo da pesquisa de novos produtos em um tempo hábil de resposta menor que o 
concorrente entrante. 
 
4. CONCLUSÃO 
 
Este trabalho tem a intenção de mostrar a possibilidade de colocar o LURA – Laboratório 
Universitário Rodolpho Albino - da Universidade Federal Fluminense, de volta à missão que o 
norteou no passado, em relação às análise de medicamentos  e rotinas de trabalho atendendo à  
comunidade e ao mercado empresarial,  e  transformá-lo em uma empresa prestadora de outros 
serviços como testes de estabilidade de produtos e calibração de vidrarias.  
Nesse novo momento de exigências de um mundo globalizado, sabemos que qualquer empresa 
que tenha a intenção de permanecer no mercado, deve alcançar níveis de referência nacionais 
nas atividades a que se propõe. 
Isso só é possível adotando-se um estilo gerencial moderno e estabelecendo um planejamento  
estratégico adequado, com a conscientização dos funcionários envolvidos nas diversas áreas, 
com melhoria da informação e comunicação.  
O estabelecimento de metas de curto, médio  e longo prazos foi importante para que houvesse 
uma diretriz a seguir,  dentro da realidade do serviço público,  mas contando com o atual apoio 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que prioriza em seus projetos os laboratórios 
universitários, principalmente os que já tenha tido no passado um papel de destaque nos 
programas do governo federal. 
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