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Papel e importância dos 
sistemas LIMS na indústria 
moderna

Papel e importância dos sistemas LIMS na indústria moderna e benefícios por ponto de vista 
dos diversos “atores” envolvidos

Todo laboratório de controle de qualidade tem o desafio de melhorar três grandes variáveis 
do processo: a produtividade, a qualidade (confiabilidade) dos resultados e manter os custos 
sob controle – ou até mesmo, diminuí-los.

Não obstante a dificuldade de equacionar no dia a dia o equilíbrio destas três variáveis 
espera-se cada vez mais que o controle de qualidade tenha participação ativa na melhoria 
da qualidade e eficiência dos processos produtivos e dos produtos da empresa.

Neste ponto, entra o sistema myLIMS da Labsoft que é especialmente desenvolvido para 
aumentar a eficiência e a confiabilidade das rotinas do controle de qualidade industrial, 
desde o gerenciando planos de amostragem e controle, especificações de matérias-primas, 
pontos de controle de processo, produtos intermediários e produtos acabados, passando 
por toda a automação do processo de análise, geração de resultados e interação com 
equipamentos de análise e sistemas corporativos, para agilizar os processos de troca de 
informações entre a produção e o controle de qualidade, garantindo que as decisões da 
produção possam ser tomadas no menor tempo possível com resultados confiáveis.

Com o uso do myLIMS o controle de qualidade, não só estará aumentando a eficiência e 
confiabilidade do seu processo de qualidade, mas estará também viabilizando por meio 
de resultados confiáveis em menor tempo, o aumento da eficiência do uso dos recursos 
produtivos da empresa, aumentando a produtividade, reduzindo custos, retrabalhos e 
produtos não conformes.

As funcionalidades básicas do sistema myLIMS são:

 ● Integração com outros sistemas para registro automático de amostras e retorno de 
resultados;
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 ● Gerenciamento de planos de controle e agendas de coletas;
 ● Registro das amostras e atribuição das análises a serem realizadas;
 ● Recebimento e distribuição automática das tarefas analíticas aos laboratórios ou grupos 

de trabalho;
 ● Registro, cálculo e revisão dos resultados encontrados;
 ● Interpretação de resultados e geração de pareceres;
 ● Emissão de relatórios ou laudos de análises;
 ● Gerenciamento de limites de especificação e controle de acordo com o tipo de amostra 

(produtos intermediários e acabados, matérias-primas, pontos de processo, etc.);
 ● Controle de insumos (reagentes, soluções, meios de cultura, etc.);
 ● Controle de equipamentos (calibração, manutenção preventiva e corretiva, etc.);
 ● Controle de amostras de qualidade analítica (curvas de calibração, padrões, brancos, etc.);
 ● Controle de métodos de análise e documentos;
 ● Geração de indicadores e relatórios gerenciais;
 ● Entre muitos outros.

Benefícios por pontos de vista
Para permitir melhor entendimento dos benefícios do sistema myLIMS, organizamos os 
benefícios de acordo com o ponto de vista dos “atores” (principais profissionais) envolvidos ou 
beneficiados nas implantações do sistema myLIMS.

Gestor do laboratório de controle de qualidade
Redução dos custos operacionais do laboratório por meio da eliminação de atividades que 
não agregam valor ao processo, tais como:

 ● Transcrição de dados e cálculos manuais;
 ● Redução do consumo de papel e insumos de impressão;
 ● Menor espaço físico e mobiliário para armazenamento dos dados brutos em papel;
 ● Maior controle dos insumos e equipamentos do laboratório.Aumento da produtividade 

por meio da padronização dos processos, redução de tarefas administrativas e 
automação das atividades repetitivas, promovendo:

 ● Maior disponibilidade dos recursos humanos e materiais;
 ● Maior agilidade no resgate de informações;
 ● Menor índice de retrabalhos;
 ● Menor tempo na liberação dos resultados.

Por tratar-se de um sistema voltado especificamente para atendimento das rotinas 
laboratoriais e às normas aplicáveis, proporciona maior qualidade e rastreabilidade dos 
resultados por meio da:

 ● Eliminação dos erros de transcrição e de cálculo de resultados;
 ● Comparação automática com limites de especificação ou legislações;
 ● Rastreabilidade ampla e consistente, garantindo a identificação dos responsáveis pelas 

ações realizadas no sistema;
 ● Controle de usuários com nível de acesso, autonomia e qualificação analítica.

Melhor gestão dos processos laboratoriais por meio dos mecanismos de avisos, indicadores 
chave do processo e relatórios gerenciais, proporcionando:
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 ● Medição da produtividade, dos tempos de resposta, da qualidade, do consumo de 
recursos ou custos dos processos e ainda facilidades para gerenciamento de forma ágil e 
confiável;

 ● Maior autonomia e autogestão das equipes, laboratórios e unidades através de métricas e 
indicadores;

 ● Identificação de erros e oportunidades de melhoria para otimizar os processos.

Gestor industrial
Contando com resultados de análise confiáveis e em menor tempo, operadores e gestores 
podem tomar as decisões certas, no tempo certo, permitindo a redução dos custos de 
produção por meio do:

 ● Menor tempo de processamento dos lotes de produção e correção do processo 
produtivo;

 ● Menor índice de retrabalhos e produtos não conformes;
 ● Maior qualidade dos produtos e redução de emissões;
 ● Maior eficiência operacional por meio da melhor utilização dos recursos humanos 

(produzir mais, no mesmo tempo e com a mesma equipe) e materiais (menor consumo 
de energia, de insumos de produção, maior disponibilidade de máquina, entre outros).

Integração com sistemas corporativos tais como ERP, MES, PIMS, e SCADA, permitindo 
agilidade na solicitação de amostras e análises, bem como a realimentação dos resultados de 
análise diretamente nas interfaces de trabalho do dia a dia dos operadores, garantindo assim 
menor trabalho administrativo e redução dos erros operacionais;

Avaliação de tendências por meio do monitoramento dos dados históricos dos resultados 
de análise das matérias-primas, fornecedores, pontos de processo, linhas de produção e 
produtos acabados e apoio às decisões gerenciais por meio de:

 ● Alertas de desvios do processo garantindo rapidez e padronização na comunicação de 
eventos e relatórios gerenciais;

 ● Indicadores chaves do processo;
 ● Gráficos em tempo real.

Analista
Eliminação da transcrição de dados e cálculo manual de resultados por meio da aquisição das 
informações diretamente dos equipamentos de análise, registro de dados brutos por meio de 
dispositivos móveis (Pocket PCs ou Notebooks), comparação automática dos resultados com 
os limites de especificação ou mesmo legislações pelo próprio sistema LIMS;

Organização das tarefas do dia a dia por meio de diversos mecanismos de controle de prazos 
de entrega, do tempo de validade analítica das amostras garantindo assim melhor priorização 
e controle das tarefas pendentes;

Produtividade e facilidade na utilização diária do sistema, pois se tratando de sistemas 
especificamente desenvolvidos para laboratórios, foram levados em consideração aspectos 
como facilidade de acesso aos controles e aos recursos mais utilizados, bem como as 
necessidades operacionais dos laboratórios de acordo com as melhores práticas do mercado.
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Gestor da qualidade
Adequação do processo às normas, boas práticas e regulamentações como a NBR ISO/IEC 
17025, NBR ISO 9000, BPF, BPL, entre outras, garantindo assim padronização, rastreabilidade, 
integridade e autenticidade das informações, facilitando o atendimento dos requisitos.

Padronização de processos por meio da:

 ● Garantia da efetividade das melhorias implementadas a partir da data de sua validação;
 ● Maior aderência aos procedimentos operacionais estabelecidos por meio da 

informatização e obrigatoriedade de etapas;
 ● Centralização das informações.

Integridade de dados por meio da:

 ● Garantia da autoria das informações registradas e registro das alterações realizadas;
 ● Controlando o acesso obtido através de senhas e perfis de acordo com autonomia e 

conhecimento;
 ● Robustez na validação e armazenamento dos dados por meio de criptografia e checksum.

Auditorias facilitadas e contando com maior credibilidade, em função do:

 ● Rápido acesso às informações por meio dos mecanismos de busca no banco de dados;
 ● Rastreabilidade do histórico do ciclo de vida das amostras e das análises realizadas, 

responsáveis e data e hora das alterações e assinatura eletrônica;
 ● Registros e rastreabilidade das informações vinculadas como insumos e equipamentos 

utilizados, controles de qualidade analítica (QA/QC), entre outras.

Observa-se claramente, que os benefícios deste tipo de implementação são amplos e não 
ficam restritos ao processo ou aos profissionais do controle de qualidade, estendendo-se a 
todas as áreas que interagem com o controle de qualidade e oferendo benefícios e retorno 
de investimento a empresa como um todo.
Este aspecto é fundamental na justificativa do investimento demonstrando a amplitude 
dos benefícios para a empresa e as diversas áreas, ganhando assim maior apoio para o 
investimento.

– Georgio Raphaelli, diretor técnico, Labsoft Tecnologia.


