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o progrAMA

A proximidade estabelecida entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – An-
visa e a Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade - CGDC, do 
Conselho de Governo da Presidência da República, ao viabilizar a articulação entre 
a Agência os diversos setores produtivos consolidou a necessidade de fornecer 
aos servidores da Anvisa uma formação que contemple uma visão complementar 
do mercado industrial brasileiro e da intersetorialidade da vigilância sanitária.

Nesse sentindo pretendeu-se estabelecer para os novos servidores aprovados no 
concurso público realizado em 2013 e que iniciaram suas atividades na Anvisa du-
rante o mês de abril de 2014, um programa de formação complementar e aplicado 
que complementasse a formação com uma perspectiva econômica que permitis-
se perceber e discutir os impactos regulatórios nos processos produtivos, logísti-
cos e de pesquisa e desenvolvimento no mercado industrial e consequentemente, 
na macroeconomia nacional. 

Para estruturar e coordenar as atividades de articulação, preparação e execução 
da primeira turma de formação, foi firmado em 10 de janeiro de 2014 o Protocolo 
de Cooperação Técnica e Operacional AC-023/2013 entre a Anvisa e o Movimento 
Brasil Competitivo (MBC), com o objetivo de “desenvolver trabalhos e ações volta-
das para a educação, capacitação e desenvolvimento dos servidores da Anvisa, vi-
sando a melhoria da gestão e da qualidade dos processos de trabalho da Agência 
e da sua relação com o setor produtivo, contribuindo para a promoção e proteção 
da saúde da população e o desenvolvimento econômico  social do país”.

A partir do documento original da Anvisa intitulado “Formação Avançada dos No-
vos Servidores da Anvisa”, de novembro de 2013, foi estruturado o “Programa de 
Formação Aplicada dos Servidores da Anvisa”, com sua primeira turma realizada 
em maio de 2014. O registro das ações de preparação, execução e avaliação desta 
primeira turma estão no documento “Relatório Final – Turma 1-2014”.

Em setembro de 2014 a proposta de continuidade do Programa em 2015, elabora-
da em conjunto entre a Anvisa e o MBC, foi apresentada e aprovada na reunião da 
Diretoria Colegiada da Agência. 

Em outubro deste ano o acordo de cooperação técnica entre a Anvisa e o MBC 
foi prorrogado por mais 20 meses, em cerimônia na Anvisa com a participação 

de seus cinco diretores e dos 
presidentes do Conselho Supe-
rior e do presidente executivo 
do MBC, respectivamente Jorge 
Gerdau Johannpeter e Claudio 
Gastal, além da presença de en-
tidades do setor regulado.
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As principais ações de preparação a partir da nova estrutura proposta e o registro 
da execução das três turmas previstas para o Programa em 2015 encontram-se 
descritas neste relatório. Cabe aqui o reconhecimento às equipes da Anvisa e do 
MBC que participaram ativamente da preparação e principalmente da realização 
das Turmas. Sem o seu compromisso e profissionalismo não teria sido possível 
realizar o Programa e obter as expressivas melhorias nos indicadores qualitativos.

Da mesma forma cabe o agradecimento às dez entidades setoriais cujo apoio foi 
fundamental para a realização do programa em 2015, incluindo a participação de 
representantes nos debates e a indicação de empresas associadas para as visitas 
dos servidores. 

do setor de alimentos: 

•	 ABiAd - Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos Para Fins Especiais 
e Congêneres;

•	 ABiMApi - Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas 
Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados;

•	 ABitrigo - Associação Brasileira da Indústria do Trigo.

do setor de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos e produtos 
para saúde:

•	 ABiMEd - Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos 
para Saúde;

•	 ABiMo - Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Mé-
dicos, Odontológicos, hospitalares e de Laboratórios;

•	 ABrAidi - Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores e Implantes;

•	 cBdl - Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial.

do setor de medicamentos e insumos farmacêuticos: 

•	 AlAnAc - Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais;

•	 grupo fArMA BrASil;

•	 intErfArMA - Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa.
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prEpArAndo AS tUrMAS dE 2015

A NOVA ESTRuTuRA PARA 2015

Seguindo as novas diretrizes e focos do Programa, definidos a partir das avaliações 
da turma de 2014, a estrutura dos Módulos foi assim definida:

Módulo i – Ciclo de Debates “Os impactos da atividade regulatória no setor produ-
tivo no Brasil”: cinco dias no período da manhã, cada dia um tema:

Módulo ii - Visitas a plantas industriais: cada turma se divide em grupos e cada 
grupo visita três empresas em três dias, sempre que possível de diferentes setores 
regulados.

Módulo iii - Construção de propostas de melhoria: os participantes da turma se 
dividem em grupos para elaborar propostas de melhorias para as atividades da 
Agência, em alinhamento com as metodologias e o Planejamento Estratégico da 
Anvisa (coordenado pela Assessoria de Planejamento - Aplan), e as apresentam 
aos Superintendentes da Agência.

O PúBLICO ALVO

Diferente da turma de 2014, dedicada aos novos servidores recém empossados na 
Agência, as turmas de 2015 foram dedicadas prioritariamente aos servidores que já 
estavam na Anvisa antes de 2014. Algumas áreas, porém, solicitaram indicar novos 
servidores que por algum motivo não participaram de algum módulo da turma 
de 2014, bem como servidores que atuam em áreas que regulam outros setores 
contemplados pelo Programa em 2015 além do farmacêutico (foco das visitas em 
2014), como por exemplo as áreas que regulam alimentos, equipamentos médicos 
e produtos para saúde.

A INDICAçãO DE FáBRICAS PARA VISITAS

Cada entidade apoiadora indicou um determinado número de empresas para visi-
tas (ver tabela a seguir). O total de 27 empresas resulta da soma de três turmas de 
2015, divididas em três grupos de visitantes e cada grupo visita três empresas (3 
turmas x 3 grupos x 3 empresas = 27).

A exemplo do procedimento adotado em 2014, as informações das empresas in-
dicadas são encaminhadas à Anvisa para uma análise prévia de autorizações de 
funcionamento e regularização com a área de arrecadação da Agência. Após a va-
lidação, o MBC entra em contato com as empresas para formalizar o convite para 
participação no programa e define a data de uma visita preparatória quando são 
apresentadas e discutidas orientações e definido o roteiro da visita dos servidores. 
é definido então o roteiro final dos três grupos de visitantes de cada turma e este 
roteiro é apresentado à Anvisa para aprovação final e preparação da logística.
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A exemplo da turma de 2014, os preparativos e custos dos deslocamentos aéreos, 
transportes entre aeroportos e os hotéis, as hospedagens e diárias dos servidores 
ficam sob responsabilidade da Anvisa, e o MBC fica responsável pelo transporte 
entre os hotéis e as empresas visitadas. 

O CALENDáRIO DE 2015

A partir da aprovação da continuidade do Programa para 2015 pela Diretoria Cole-
giada, foi elaborado o calendário das turmas, em conjunto entre o MBC e a Gerên-
cia de Desenvolvimento de Pessoas da Anvisa. Segue abaixo a versão do calendá-
rio de atividades de 2015:

Vale ressaltar que a definição do calendário com a antecedência necessária permitiu 
que a definição de outros treinamentos e capacitações da Agência evitasse 
sobreposições de datas com a realização das turmas do Programa de Formação 
Aplicada, de modo a gerar ainda mais disponibilidade à participação dos servidores.

SEtor EntidAdE EMprESAS indicAdAS

Alimentos
(6 empresas)

ABIAD 2

ABIMAPI 2

ABITRIGO 2

Equipamentos médicos e 
produtos para saúde
(6 empresas)

ABIMED 2

ABIMO 2

ABRAIDI 1

CBDL 1

Medicamentos e insumos 
farmacêuticos (15 empresas)

ALANAC 3

FARMA BRASIL 6

INTERFARMA 6

totAl dE EMprESAS 27
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CICLO DE DEBATES
MódUlo i

OBJETIVO

Com o título “Os impactos da atividade regulatória no setor produtivo no Brasil”, o 
ciclo de debates do Módulo I do Programa tem como objetivo fornecer uma visão 
geral do contexto econômico e produtivo dos mercados regulados pela Anvisa, 
promovendo um diálogo crítico com as práticas de regulação de vigilância sanitá-
ria desenvolvidas na Agência.

ESTRuTuRA E PROGRAMAçãO

Neste Módulo são discutidos assuntos como contexto econômico e industrial bra-
sileiros, os desafios da atuação do sistema nacional de vigilância sanitária e os im-
pactos da atividade regulatória na atividade produtiva e no esforço de inovação 
dos setores regulados pela Agência participantes do Programa em 2015. 

Os assuntos discutidos foram divididos em temas e debatidos nas datas abaixo: 

tEMA tUrMA i tUrMA ii tUrMA iii

Momento econômico e industrial brasileiro e a 
competitividade e produtividade da indústria 
no Brasil

08/06/2015 03/08/2015 13/10/2015

Os setores regulados e o impacto da regulação 09/06/2015 04/08/2015 14/10/2015

Inovação: conceitos e processos e os impac-
tos da regulação no esforço de inovação dos 
setores regulados

10/06/2015 05/08/2015 15/10/2015
(manhã)

Regulação de qualidade e governança 
regulatória no Brasil e o desafio da 
operacionalização das ações de vigilância 
no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – 
SNVS

11/06/2015 06/08/2015 15/10/2015
(tarde)

Aprendizagem organizacional e o desafio do 
servidor público como agente de mudança 12/06/2015 07/08/2015 16/10/2015
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A partir da definição dos cinco temas e respectivos assuntos e tópicos a serem apre-
sentados e discutidos, o MBC solicita da Anvisa e das entidades apoiadoras a indi-
cação de debatedores, e especificamente da Anvisa a indicação dos moderadores 
para cada um dos painéis. Os convites aos debatedores foram encaminhados com 
assinaturas do Diretor Presidente da Anvisa e do Presidente Executivo do MBC. 

Para alguns debatedores de fora de Brasília foi oferecida logística de passagens e 
hospedagens, sendo que esta responsabilidade foi dividida entre a Anvisa e o MBC. 
O MBC também providenciou a coleta e distribuição aos participantes dos arqui-
vos das apresentações realizadas no Módulo I. 

PAINéIS REALIzADOS 

painel de Abertura 

No início de cada turma foi realizada uma breve sessão de abertura, que contou 
com representantes da Anvisa, do MBC e de setores regulados.

Da esquerda para a direita: Leandro Pinheiro Safatle - Secretário-
Executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos 
da Anvisa, Ivo Bucaresky - Diretor-Presidente Substituto da Anvisa, 
Jackson De Toni - Gerente de Planejamento da ABDI e Marcelo 
Azevedo - Especialista em Políticas e Indústria da CNI

TuRMA I (08/06/2015)

TuRMA II (10/08/2015)

TuRMA III (13/10/2015)

Da esquerda para a direita: Igor Calvet - Diretor do Departamento 
de Competitividade Industrial (DECOI) da Secretaria de 
Desenvolvimento da Produção (SDP/MDIC), Reginaldo Arcuri - 
Membro do Conselho Superior do MBC, Jarbas Barbosa - Diretor-
Presidente da Anvisa e Danitza Buvinich - Superintendente de 
Gestão Substituta da Anvisa

Da esquerda para a direita: Denise Amorim – Gerente Geral de Gestão 
de Pessoas Substituta, Pedro Ivo Ramalho – Diretor Presidente 
Adjunto, e Maria Cecília Araújo - Gerente de Desenvolvimento de 
Pessoas da Anvisa
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painel: “Momento econômico e industrial brasileiro e a competitivi-
dade e produtividade da indústria no Brasil”

Avaliação do painel 

comentários dos servidores

De que forma o painel contribuiu  
para os objetivos do Programa? 

(Soma das respostas “Contribuiu de forma 
decisiva” e “Contribuiu muito para o 

Programa)

Você indicaria os debatedores do 
painel para próximas turmas do 

Programa? 

(Respostas “Sim”)

Da esquerda para a direita: Leandro Pinheiro 
Safatle - Secretário-Executivo da Câmara de 
Regulação do Mercado de Medicamentos 
da Anvisa, Jackson De Toni - Gerente de 
Planejamento da ABDI e Marcelo Azevedo - 
Especialista em Políticas e Indústria da CNI

TuRMA I

Da esquerda para a direita: Igor Calvet – 
Diretor do DECOI/SDP/MDIC, Reginaldo 
Arcuri – Presidente Executivo do Grupo 
Farma Brasil, Leandro Pinheiro Safatle 
(moderador) - Secretário-Executivo da 
Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos da Anvisa, Jackson De Toni - 
Gerente de Planejamento da ABDI

TuRMA II

Da esquerda para a direita (na foto à 
esquerda): Leandro Pinheiro Safatle 
(moderador) - Secretário-Executivo da 
Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos da Anvisa e Ricardo Amorim 
- Especialista em Análise Econômica da ABDI

TuRMA III

“Palestrantes muito comprometidos, excelentes, abertos a discussão. Parabéns ao 
Rh pela formatação deste programa. Discussões de alto nível e muito agregadoras.”

“Acho que os gerentes gerais e supervisores deveriam fazer o curso. Deveriam 

abrir o curso para todos na Anvisa, incluindo o pessoal administrativo.”
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Avaliação do painel 

comentários dos servidores

“Para os próximos cursos, sugiro que sejam incluídos outros setores regulados como 
por exemplo agrotóxicos, cosméticos e saneantes para discutir o impacto da regulação.”

“Considero que o módulo foi muito proveitoso, trouxe à tona a discussão de ques-
tões bastante relevantes para o desenvolvimento da capacidade crítica e de reflexão 
sobre o nosso papel na instituição, o que é importante pois o dia a dia das atividades 
faz com que o foco seja somente na atividade em si do nosso cotidiano, quando o 
mais importante seria nunca perder o foco do nosso papel dentro do sistema.”

De que forma o painel contribuiu 
para os objetivos do Programa? 

(Soma das respostas “Contribuiu de 
forma decisiva” e “Contribuiu muito 

para o Programa”)

Você indicaria os debatedores do 
painel para próximas turmas do 

Programa? 

(Respostas “Sim”)

painel “os setores regulados e o impacto da regulação” 

Da esquerda para a direita: Gustavo Cunha 
Garcia (moderador) - Coordenador de 
Análise de Impacto Regulatório e Assessor 
Econômico Substituto da Anvisa, Antônio 
Britto - Presidente Executivo da Interfarma, 
Márcio Bósio - Diretor Institucional da 
Abimo, Carlos Goulart - Presidente Executivo 
da Abimed, Claudio zanão - Presidente 
Executivo da Abimapi e Carlos Gouvea - 
representante da Abiad

TuRMA I

Da esquerda para a direita: Gustavo Cunha 
Garcia (moderador) - Coordenador de Análise 
de Impacto Regulatório e Assessoramento 
Econômico- Substituto da Anvisa, Carlos 
Goulart - Presidente Executivo da Abimed, 
Ana Paula Brandão - Gerente de Relações 
Governamentais da AMChAM

TuRMA II

Da esquerda para a direita: Ana Paula Brandão 
- Gerente de Relações Governamentais da 
AMChAM, henrique Tada – Diretor Técnico 
Executivo da Alanac, Gustavo Cunha Garcia 
(moderador) - Coordenador de Análise de 
Impacto Regulatório e Assessoramento 
Econômico- Substituto da Anvisa, Paulo 
henrique Fraccaro – Superintendente da 
Abimo, Carlos Goulart - Presidente Executivo 
da Abimed

TuRMA III



prOgrAmA DE 
FOrmAçãO ApLICADA
DOS SErVIDOrES
DA AnVISA

12

painel “inovação: conceitos e processos e os impactos da regulação 
no esforço de inovação dos setores regulados” 

Da esquerda para a direita: Reginaldo Arcuri 
- Presidente Executivo do Grupo Farma 
Brasil, Raul Amaral Rego - Coordenador 
Plataforma Tecnológica do ITAL, Sonia 
Cristina Romani - Coordenadora Técnica da 
Abimapi - Márcio Bósio - Diretor Institucional 
da Abimo, Cleila Pimenta - Especialista da 
Coordenação de Promoção da Inovação da 
ABDI e Raoni Barros Bagno - Professor do 
Departamento de Engenharia de Produção 
da uFMG, Moderadora: Meiruze Sousa 
Freitas, Superintendente de Medicamentos e 
Produtos Biológicos da Anvisa

TuRMA I

Da esquerda para a direita na mesa: Cleila 
Pimenta - Especialista da Coordenação de 
Promoção da Inovação da ABDI, Leonardo 
Gomes – Professor da FEA/uSP, Pedro 
Bernardo – Diretor de Acesso da Interfarma, 
Graziela Araújo (moderadora) - Anvisa, 
Carlos Gouvea - Presidente da Abiad, Thiago 
Mares Guia - Gerente Médico e Científico da 
Bionovis

TuRMA II

Da esquerda para a direita na mesa: Raoni 
Barros Bagno - Professor do Departamento 
de Engenharia de Produção da uFMG, Cleila 
Pimenta - Especialista da Coordenação de 
Promoção da Inovação da ABDI, Thiago Mares 
Guia - Gerente Médico e Científico da Bionovis, 
Pedro Bernardo – Diretor de Acesso da 
Interfarma e Fábio Arcuri - Presidente da CBDL

TuRMA III

Avaliação do painel 

comentários dos servidores

De que forma o painel contribuiu  
para os objetivos do Programa? 

(Soma das respostas “Contribuiu de forma 
decisiva” e “Contribuiu muito para o 

Programa)

Você indicaria os debatedores do 
painel para próximas turmas do 

Programa? 

(Respostas “Sim”)

“O Módulo de debates foi muito bem organizado e produtivo, com debates 
bem interessantes. Uma sugestão seria apenas reservar um tempo ainda 
maior para as perguntas dos servidores”.

“Gostei muito dos debates, foram extremamente ricos e atenderam ao objetivo 
do Programa, fomentando meus pensamentos críticos a respeito dos proces-
sos de trabalho desenvolvidos pela Anvisa. Com certeza vou utilizar o conhe-
cimento adquirido na minha rotina de trabalho.”
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Da esquerda para a direita: Doriane Patrícia Ferraz 
de Souza (moderadora) - Superintendente de 
Serviço de Saúde e Gestão do SSNVS da Anvisa, 
Cristina Magnabosco - Diretora de Vigilância 
em Saúde da Vigilância Sanitária de Guarulhos/
SP, Manoel Neto - Diretor da Vigilância Sanitária 
do Distrito Federal, Jadir Proença - Coordenador 
Técnico do PRO-REG/ Casa Civil, Rodrigo 
Augusto Rodrigues – Subchefe Adjunto da 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de 
Políticas Governamentais da Casa Civil, César 
Galiza - Relações Governamentais da CNI e Pedro 
Santos - Diretor de Relações Governamentais da 
AMChAM

TuRMA I

Da esquerda para a direita: Cristina 
Magnabosco - Diretora de Vigilância em 
Saúde da Vigilância Sanitária de Guarulhos/
SP, Carlos Thadeu – Gerente Técnico do IDEC, 
Rodrigo Lino de Brito (moderador) - Gerente-
Geral de Coordenação e Fortalecimento do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – 
GGCOF/Anvisa, Jadir Proença - Coordenador 
Técnico do PRO-REG/Casa Civil, e Manoel 
Neto - Diretor da Vigilância Sanitária do 
Distrito Federal

TuRMA II

Da esquerda para a direita: Jadir Proença 
- Coordenador Técnico do PRO-REG/Casa 
Civil, Manoel Neto - Diretor da Vigilância 
Sanitária do Distrito Federal, Tiago Alves de 
Carvalho - Gerente substituto da Gerência 
de Coordenação do Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária (GCORD) da Anvisa, e Carlos 
Thadeu – Gerente Técnico do IDEC

TuRMA III

Avaliação do painel 

comentários dos servidores

“A inclusão do SNVS foi muito importante como temática.”

“Todos os temas contribuíram muito para o Programa. O nível de conhecimento dos 
debatedores surpreendeu.”

De que forma o painel contribuiu 
para os objetivos do Programa? 

(Soma das respostas “Contribuiu de 
forma decisiva” e “Contribuiu muito 

para o Programa”)

Você indicaria os debatedores do 
painel para próximas turmas do 

Programa? 

(Respostas “Sim”)

painel “regulação de qualidade e governança regulatória no Brasil 
e o desafio da operacionalização das ações de vigilância no Sistema 
nacional de Vigilância Sanitária (SnVS)” 
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AVALIAçãO GERAL DO CICLO DE DEBATES

O formulário de avaliação foi entregue no primeiro dia aos servidores participantes 
de modo a atender uma sugestão feita com bastante frequência na turma de 2014, 
e registrada como lição aprendida, para que as avaliações pudessem ser feitas tão 
logo fosse realizado o painel. De forma a permitir a comparação com as turmas an-
teriores, o formulário foi mantido para avaliar a contribuição do tema debatido para 
o objetivo do Programa, bem como avaliar cada debatedor individualmente.  

Conforme pode ser visto nos gráficos a seguir, houve melhoria significativa na ava-
liação geral dos temas das turmas de 2015 em relação à turma 2014. Quando as 
avaliações de todos os temas e painéis foram compiladas, ao se perguntar “De que 
forma os temas debatidos contribuíram para o objetivo do Programa?”, a soma das 
respostas “Contribuiu de forma decisiva para o Programa” e “Contribuiu muito para 
o Programa” alcançou 75% dos participantes da turma 2014, e uma média de 96% 
das três turmas de 2015.

Avaliação geral do Módulo i

A avaliação geral dos debatedores também apresentou melhoria nas turmas de 
2015 em relação à turma de 2014, passando de 83% de “Sim” no ano passado para 
uma média das turmas de 2015 de 93% de “Sim”.

De que forma os painéis contribuíram 
para os objetivos do Programa? 

(Soma das respostas “Contribuiu de forma 
decisiva” e “Contribuiu muito para o 

Programa”)

Você indicaria os debatedores do 
painel para próximas turmas do 

Programa? 

(Respostas “Sim”)
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VISITAS A pLAnTAS InDuSTrIAIS
MódUlo ii

OBJETIVO

Observar a prática da atividade industrial, com ênfase no impacto da regulação 
exercida pela Anvisa sobre a atividade produtiva e de pesquisa e desenvolvimento 
das empresas. Cada turma se dividiu em grupos que fizeram três visitas de um dia 
cada em indústrias dos setores regulados participantes do Programa. 

No caso da terceira turma, foi disponibilizada uma visita adicional a uma quarta 
empresa do setor de medicamentos.

ESTRuTuRA E LOGíSTICA

Entre os critérios utilizados para a divisão dos grupos de visitantes está a repre-
sentação do maior número possível de áreas internas da Anvisa em cada grupo e, 
sempre que possível garantir a servidores de áreas finalísticas de regulação que 
visitem fábricas do setor que regulam. 

Conforme realizado nas turmas de 2014 e de 2015, os deslocamentos aéreos ne-
cessários foram realizados em dias sem programação de visitas de forma a evitar 
que eventuais atrasos nos voos e/ou nos deslocamentos terrestres pudessem im-
pactar nos roteiros das visitas às empresas.

PREPARAçãO DAS VISITAS

De forma a conhecer e preparar as fábricas para as visitas dos servidores foram 
realizadas visitas preparatórias com os representantes das fábricas indicados pelas 
entidades, geralmente relacionados ao setor responsável pelo regulatório, além 
de outros representantes de outras áreas que seriam visitadas como logística (in-
sumos e expedição), produção, controle de qualidade (CQ) e pesquisa e desenvol-
vimento (P&D). Durante as visitas preparatória foram discutidos e verificados os 
seguintes assuntos, entre outros:

•	 Apresentação do MBC e do Programa de Formação Aplicada dos Servidores da 
Anvisa;

•	 Objetivos da visita, data e sugestão de roteiro;
•	 Sugestões de hotéis próximos à fábrica;
•	 Grau de acessibilidade nas instalações para portadores de necessidades especiais;
•	 Viabilidade de fornecimento de almoço durante as visitas;
•	 Conteúdo das informações que serão apresentadas e discutidas nas visitas de 

forma a enfatizar a apresentação e discussão dos impactos da atividade regu-
latória da Anvisa no processo produtivo, logístico e de P&D (quando houver).
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Foi elaborado e encaminhado previamente aos servidores e empresas visitadas 
um documento contendo orientações gerais, o roteiro atualizado e os formulários 
de avaliação a serem preenchidos pelos servidores e pelas empresas.

EMPRESAS VISITADAS

Segue o quadro de visitas das três turmas:

Alimentos

Equipamentos e produtos para saúde

Medicamentos e insumos farmacêuticos



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015

17

AVALIAçãO GERAL DAS VISITAS

Cada servidor preencheu um formulário de avaliação para cada uma das visitas 
que participou. As avaliações foram totalizadas e os gráficos a seguir apresentam 
os resultados de forma comparada com as avaliações das visitas do ano anterior.

Cumprimento do roteiro 

Foi cumprido

Não foi cumprido
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Avaliação da visita

A visita proporcionou 
oportunidade para 

CONHECER impactos 
regulatórios?

A visita proporcionou 
oportunidade para DISCUTIR 

impactos regulatórios?

Você indicaria a empresa para 
outros servidores da Anvisa 

realizarem uma visita?

Sim, em alguns momentos

Sim, em alguns momentos

Não, em nenhum momento

Não, em nenhum momento

Sim, em vários momentos

Sim, em vários momentos

Sim

Não
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Sua empresa indicaria 
para outra empresa 

receber grupos de visitas de 
servidores da Anvisa?

"
Sim

Não

comentários dos servidores visitantes:

Foi muito enriquecedor conhecer a realidade, os controles de qualidade, os processos 
e a tecnologia da indústria visitada. Foi possível verificar in loco onde nossa atuação 
interfere no processo produtivo.

A empresa foi muito esclarecedora, permitiu intercâmbio de informações. A realidade 
da fábrica visitada é muito interessante.

A conversa com a empresa esclareceu o impacto financeiro que ocorre quando a 
Agência não consegue avaliar os processos de pós-registro, por exemplo, em um 
tempo razoável. Penso que seria importante a presença de servidores e/ou gestores 
desta área nos próximos encontros com o setor regulado para priorizarem a busca de 
soluções neste sentido.

Conhecer a farmacovigilância sob a perspectiva da indústria foi um grande destaque, 
pois em eventos sobre o tema escuta-se apenas o discurso da Rede Sentinela, da 
Anvisa e dos hospitais.

Excelente receptividade da empresa, boa organização e estrutura para a visita. Boa 
abertura da empresa para diálogo e troca de informação sobre os impactos da regulação.

A empresa se preparou muito bem para a visita e cumpriu o foco de expor temas e 
associar os impactos regulatórios. A visita permitiu compreender a logística, padrões 
de gestão e tecnologias aplicadas, mesmo que para servidores não afetos à área 
finalística. Foi excelente!

A empresa nos proporcionou a possibilidade de conhecer ainda metodologias de 
gestão como Lean, Kanban, Kaizen, Six Sigma implementadas com eficiência e com 
a real mensuração de resultados e redução de custos. A Agência poderia tentar 
reproduzir estas metodologias de trabalho nas áreas mais críticas para obtenção de 
melhores resultados. Poderiam ser selecionados os servidores que tem interesse em 
trabalhar com método e realizar um piloto.
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A empresa disponibilizou e mobilizou uma grande e selecionada equipe para 
acompanhar a visita, que permitiu aos visitantes tirar dúvidas e conhecer curiosidades 
interessantes. O período da tarde a tarde destinado para a visita à planta de produção 
permitiu conhecer praticamente toda a fábrica. 

Foi muito bom ver in loco o que apenas imaginávamos por meio de papéis. Visitas que 
esclareceram muitas dúvidas.

Conseguimos ver com muita clareza como a atividade da Anvisa está relacionada 
com as atividades das empresas.

A apresentação sobre impactos regulatórios foi bem exemplificada. Além das 
discussões houve proposições e troca de informações, além dos impactos apresentaram 
interessantes sugestões de melhorias.

Verificamos durante a visita uma avaliação positiva da indústria em relação à 
qualificação dos técnicos da Anvisa e da agência como órgão regulador, quando 
comparada a outros órgãos.

Visita extremamente esclarecedora no que tange aos impactos regulatórios no 
mercado e no processo produtivo, mostrando que o diálogo e a constante capacitação 
técnica são fundamentais para a minimização de choques normativos.

comentários das empresas visitadas

Os questionamentos apresentados pelos servidores visitantes foram pertinentes 
gerando boas discussões e troca de experiências. Tanto nas apresentações quanto 
durante a visita as instalações da empresa conseguimos apresentar os pontos 
importantes de impactos no setor. O alto grau de interatividade e o grande interesse 
apresentado pelos visitantes superaram as expectativas da empresa.

Esta interação poderia ser mais constante de forma que todos os servidores da agência 
o vivenciassem de forma mais recorrente.

Este tipo de evento é muito importante para a aproximação do setor regulador e 
regulado e permitir ao órgão regulador ter uma percepção direta do impacto de suas 
ações e decisões sobre o setor regulado. Além disso, permite uma melhor exposição de 
como a segurança da saúde do consumidor poder ser assegurada por meio de uma 
gestão correta da qualidade dos produtos que abastecem a cadeia de fornecimento 
de alimentos e medicamentos em todas as suas etapas.

Consideramos se tratar de uma valiosa oportunidade de interação com os servidores 
da Anvisa, apresentando a nossa realidade como indústria da área de saúde e 
conhecendo um pouco da realidade deles na Agência.

Este programa de integração da Agência com a Indústria traz um ganho significativo 
no aprimoramento das partes envolvidas. O confronto da regulação com a realidade 
aprimora o sistema e melhora a relação.
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Foi uma grande oportunidade de estarmos próximos da ANVISA quando pudemos 
dialogar e aprender, enriquecendo as relações entre indústria e governo, mostrar o 
impacto das regulamentações e acima de tudo evidenciar que o cliente é o foco de ambos.

Excelente oportunidade para uma discussão de alto nível em que foram discutidos, 
por exemplo, resoluções de degradação de compostos, inspeções internacionais, 
rastreabilidade, etc.

Sugiro fortalecer esse tipo de abertura e interação. A troca de informações e 
experiências é muito importante para a construção de um cenário regulatório mais 
robusto e adequado às necessidades do país.

Os servidores questionaram o impacto de algumas mudanças regulatórias gerando 
assim esclarecimento do processo e do quanto uma mudança que parece ser simples 
pode impactar na estrutura física e processual da empresa.

Sugerimos manter a frequência de visitas anualmente com grupos diversos da Anvisa.

Entendemos o Programa como de suma importância para a aproximação entre 
o órgão regulador e o setor regulado, especialmente no tocante ao impacto das 
medidas regulatórias nas atividades industriais e de pesquisa. Parabéns pela 
iniciativa de criar o Programa.
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COnSTruçãO Em grupO DE 
prOpOSTAS DE mELhOrIA

MódUlo iii

OBJETIVO

A partir da análise das avaliações de servidores, entidades e empresas participan-
tes do Programa em 2014, percebeu-se a necessidade de remanejar e compilar 
conteúdos dos dois módulos de palestras para um só módulo de forma privilegiar 
o tempo dedicado a debates com os servidores, conforme visto no detalhamento 
do Módulo I para 2015, apresentado anteriormente neste relatório.

Com isso, o Módulo III foi recriado para permitir um momento de discussão orien-
tada e em grupos de alternativas de soluções a problemas e desafios internos da 
Agência, sejam estes problemas sugeridos pelos Superintendentes, sejam proble-
mas debatidos do Módulo I ou discutidos nas visitas do Módulo II.

ESTRuTuRA

Dessa forma, foi proposta uma metodologia para orientar estas discussões que 
permitisse, de forma alinhada às metodologias de planejamento e gestão de pro-
cessos da Agência:

•	 Abordar um problema como oportunidades de melhoria ou desafio a ser 
superado;

•	 Conhecer uma metodologia simples e concisa de análise e solução de 
problemas, baseada em um conjunto de ferramentas;

•	 Aplicar a metodologia na análise e solução de um problema ou desafio 
específico para construir uma proposta de solução;

•	 Formatar uma apresentação breve e objetiva da proposta de solução;
•	 Apresentar a proposta aos Superintendentes da Agência para análise e possível 

validação para implantação da solução.

METODOLOGIA

Os grupos de trabalho nas turmas foram formados com no mínimo quatro pessoas 
de áreas diferentes e um dos componentes, escolhido pelo próprio grupo, faria a 
apresentação do trabalho aos Superintendentes. 
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Para contextualizar o conjunto de ferramentas que seriam apresentadas e apli-

cadas na construção da proposta, o MBC preparou uma breve apresentação de 

conceitos de gestão, como o contexto da reconstrução econômica do Japão após 

a 2ª Guerra, Ciclo PDCA, 5S, Lean Manufacturing, Kaizen, Kanban, Seis Sigma, e fi-

nalmente o Método A3, metodologia selecionada para construção e apresentação 

da proposta de melhoria pelos grupos.

 A escolha pelo método A3 se deveu a uma série de características: permitir um 

processo de raciocínio lógico, com objetividade, orientado a resultados e pro-

cessos, com poder de síntese, destilação e visualização, alinhamento com outros 

conceitos de gestão utilizados pela Anvisa, coerência interna e consistência ex-

terna e ponto de vista sistêmico. A folha de papel A3, limite físico do método, foi 

substituída por slides de Powerpoint, plataforma que os grupos utilizaram para a 

apresentação aos Superintendentes.

O método A3 apresenta as informações nas seguintes seções, adaptadas para a 

cultura da Anvisa e os objetivos do Programa:

SEção oBjEtiVo

Título Sobre o que vocês estão falando?

Responsável e data Quem fez e quando?

Justificativa * Porque estão falando sobre isso?

Condições atuais Como estão as coisas hoje?

Objetivos e metas Que resultados específicos e mensuráveis são 
esperados?

Análise Qual é a causa raiz do problema?

Contramedidas propostas

Qual é a sua proposta para atingir a situação futura, 
os objetivos esperados?
Como suas contramedidas recomendadas afetam as 
causas-raiz para atingir o objetivo e as metas?

Plano de Execução
Que atividades serão necessárias para a 
implementação e quem será o responsável pela 
atividade e quando será feita?

Plano de Acompanhamento Como acompanhar o cumprimento, os resultados 
e a efetividade da execução das medidas?

* Em algumas versões do método esta seção é também denominada “Contexto”.
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PROPOSTAS DE MELhORIA CONSTRuíDAS

As dezenove propostas construídas estão descritas no quadro abaixo com o res-
pectivo título, que conforme metodologia A3 especifica o problema ou desafio a 
ser enfrentado. 

As propostas serão encaminhadas para análise em um novo procedimento, em 
fase de preparação e discussão na Anvisa, para aproveitamento de ideias dos ser-
vidores da Agência. O procedimento, fruto de uma das propostas de melhoria 
construída por um dos grupos da turma 1 de 2015, atualmente é denominado 
“Fábrica de Ideias” e deve ser lançado oficialmente no início de 2016.

TuRMA I

TuRMA II

grUpo proBlEMA/ dESAfio

1
Dificuldade na análise de processos de registros e na inspeção de boas 
práticas de fabricação quanto ao conhecimento prático dos servidores  da 
Anvisa relativo às inovações tecnológicas

2 Baixo aproveitamento do potencial criativo dos colaboradores internos 
para melhoria das atividades na Anvisa (Fábrica de Ideias)

3 Demora na liberação de processos de importação (LI)

4 Desequilíbrio na interação da Anvisa com o setor regulado

5 Falta de orientação Estratégica para atuação da Anvisa em 
monitoramento pós-mercado

grUpo proBlEMA/ dESAfio

1 Falta de ferramentas pedagógicas para melhorar a atuação da Anvisa 
frente ao setor regulado e sociedade em geral

2 Inadequação da prestação de serviços de Tecnologia de Informação às 
necessidades da Anvisa

3 Dificuldade de Aplicação das Normas pelo SNVS

4 Ausência de dados sistematizados sobre absenteísmo por motivo de 
doença na  Anvisa

5 Falta de conhecimento, pela sociedade, das ferramentas de participação/
informação social

6 Ausência de visão sistêmica no tratamento das demandas de Tecnologia 
da Informação (TI)

7 Insuficiência de canais de comunicação para resolução de problemas em 
processos intermediários

8 Falta de ações efetivas em Qualidade de Vida no Trabalho na Anvisa
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TuRMA III

Com a realização dos três Módulos - Ciclo de debates, Visitas a plantas industriais e 
Construção de propostas de melhoria e os resultados a serem alcançados em cada um 
deles, consideramos que as turmas de 2015 do Programa de Formação Aplicada dos 
Servidores da Anvisa atingiram em grande parte seu principal objetivo: 

Desenvolver a capacidade de analisar os impactos das ações regulatórias da Anvi-
sa nos setores industriais regulados, fomentar o pensamento crítico sobre os pro-
cessos de trabalho desenvolvidos na agência, bem como as habilidades necessá-
rias para as ações de melhoria.

comentários dos servidores

Seguem abaixo alguns comentários realizados pelos participantes a respeito do 
Módulo III e agrupados por assunto.

Adoção das propostas

•	 A aplicação do conteúdo aprendido no Módulo III é imediata, mas existe uma li-
mitação real com sistemas e dimensionamento da força de trabalho. A solução 
de problemas e ataque de pontos críticos precisa necessariamente de atitude dos 
gestores. Uma turma dedicada a gestores sensibilizaria a equipe quanto aos pro-
blemas da instituição Anvisa.

•	 O esforço para construção de propostas de melhoria pode tornar-se um pouco 
frustrante se ele não encontrar eco no corpo diretivo. As ideias apresentadas são 
excelentes, entretanto precisam ser validadas por pessoas com critérios políticos 
e gerenciais, além de técnicos.

carga horária

•	 Apenas o período da manhã foi muito pouco tempo para os debates e para ela-
boração das propostas.

•	 Considero o tempo do Módulo III muito curto, deveria se desprender mais uma 
semana no período da manhã para elaboração do trabalho. 

grUpo proBlEMA/ dESAfio

1 Deficiências na Comunicação com o Setor Regulado

2 Falta de clareza nas normas publicadas pela Anvisa

3 Ausência de Integração entre áreas da Anvisa para Tratamento de Temas 
Órfãos e Transversais

4 Falta de harmonização dos procedimentos de registro de produtos entre 
as áreas da Anvisa e outros órgãos reguladores internacionais

5 Desmotivação da força de trabalho 

6 Falhas no fluxo de comunicação entre as áreas 
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•	 O conteúdo do Módulo III é bastante intenso e interessante, merecendo um tempo 

maior de dedicação.

didática

•	 Recomendo que a regra de áreas diferentes no mesmo grupo do Módulo III seja apli-
cada de forma total, visto que a integração foi um dos principais ganhos do curso.

•	 O curso foi muito importante para o meu crescimento profissional. A didática e o 
conhecimento do instrutor do Módulo III foram essenciais para o sucesso do pro-
grama proposto.

AVALIAçãO FINAL 

O questionário apresentado ao final dos três módulos é o mesmo modelo utili-
zado pela Anvisa ao final de seus treinamentos, com pequenas adaptações em 
função da estrutura adotada no Programa de Formação Aplicada.

O modelo chamado “Avaliação de Reação” busca informações de diferentes aspec-
tos do curso realizado, visando ao contínuo aperfeiçoamento dos programas de 
capacitação e desenvolvimento e pessoas oferecidos pela Anvisa e também foi 
aplicado para os participantes da Turma de 2014.

As questões apresentadas estão agrupadas em quatro categorias: “Quanto à pro-
gramação”, “Apoio ao desenvolvimento do curso”, “Aplicabilidade e utilidade do 
curso” e “Resultados do curso”. Ao lado de cada questão apresentada há uma es-
cala com seis conceitos de julgamento (Ótimo, Muito Bom, Bom, Regular, Ruim e 
Não se aplica – N/A). 

As tabulações a seguir apresentam um comparativo entre a turma de 2014 e a mé-
dia das turmas de 2015. Foram verificadas importantes melhorias na avaliação das 
turmas de 2015 em relação à turma 2014, com aumento em todos os indicadores 
tabulados.

Estas melhorias resultam de uma série de alterações aplicadas na estrutura do Pro-
grama em 2015 a partir das avaliações dos participantes e das empresas da turma 
de 2014, o que reforça a importância da atenção na aplicação e tabulação dos 
resultados das avaliações. As lições aprendidas nas turmas tem sido efetivamente 
aplicadas na preparação e realização das turmas seguintes.

Outra causa que ajuda a explicar e entender as melhorias alcançadas nas avalia-
ções, notadamente no grupo denominado “Aplicabilidade e utilidade do curso” 
(questões 14 a 16 do formulário), está ligada ao público alvo do Programa em 
2015, com a priorização de servidores que já estavam na Agência antes de 2014. O 
estoque acumulado de conhecimentos, experiências e vivências pelos servidores 
participantes das turmas de 2015 na atividade da Agência permitiu a eles situar o 
Programa e seus Módulos como mais útil, aplicável, organizado e com mais capa-
cidade de mobilização e motivação para ações de melhoria propostas no Módulo 
III, a partir de toda a contextualização oferecida nos ciclos de debates e visitas às 
plantas industriais (objeto dos Módulos I e II).
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QUAnto À progrAMAção
(questões de 1 a 10)
Soma das avaliações “Ótimo”, “Muito Bom” e “Bom”

1. Clareza na definição dos 
objetivos do Programa

4. Carga horária total de uma 
semana programada para as 
visitas às fábricas (Módulo II)

6. Carga horária diária programada 
para os debates (Módulo I)

2. Compatibilidade dos objetivos 
do Programa com as suas 

necessidades de capacitação

5. Carga horária total de uma 
semana programada para as 

atividades práticas (Módulo III)*

7. Carga horária diária 
programada para as visitas às 

fábricas (Módulo II)*

9. Ordenação do conteúdo 
programático

3. Carga horária total de uma 
semana programada para os 

debates (Módulo I)

8. Carga horária diária de três 
horas programada para as 

atividades práticas (Módulo III)*

10. Adequação do conteúdo 
programático aos objetivos do 

Programa

* Questão não avaliada em 2014.
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Apoio Ao dESEnVolViMEnto do cUrSo
(questões 11 a 13)
Soma das avaliações “Ótimo”, “Muito Bom” e “Bom”

AplicABilidAdE E UtilidAdE do cUrSo
(questões 14 a 16)
Soma das avaliações “Ótimo”, “Muito Bom” e “Bom”

11. Qualidade das instalações

Obs.: Local de realização das Turmas:

2014: Auditório da  
Universidade dos Correios

2015-1: Sala de  
Treinamentos 1 da Anvisa

2015-2: Carlton Hotel Brasília

2015-3: Carlton Hotel Brasília

12. Qualidade e organização do 
material didático distribuído

13. Qualidade dos equipamentos e 
recursos de apoio ao Programa

14. utilidade dos conhecimentos 
e habilidades enfatizadas no 
Programa para resolução de 

problemas de trabalho

16. Conveniência da disseminação 
do curso para outros servidores

15. Possibilidade de aplicação, em 
curto prazo, dos conhecimentos 
adquiridos na execução de suas 

tarefas de trabalho
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rESUltAdoS do cUrSo
(questões 17 a 24)
Soma das avaliações “Ótimo”, “Muito Bom” e “Bom”

17. Assimilação do conhecimento 
transmitido no Programa

20. Capacidade de transmitir 
os conhecimentos adquiridos 

no Programa a outros 
servidores da Anvisa

22. Contribuições do Progra-
ma para sua integração com 

outros servidores da sua área 
de atuação profissional

18. Capacidade de reconhecer 
as situações de trabalho onde 

é adequado aplicar os novos 
conhecimentos

21. Probabilidade de promover 
melhorias nas atividades 

desenvolvidas pelo seu grupo 
de trabalho, com base nas 

habilidades aprendidas 

23. Estímulo decorrente do 
Programa para aplicar, no 

trabalho, os conhecimentos e 
habilidades aprendidos

19. Probabilidade de melhorar 
seus níveis de desempenho no 

trabalho como resultado do 
uso das novas habilidades e 

conhecimentos

24. Intenção de aplicar no 
trabalho os conhecimentos 

adquiridos no Programa
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SUportE orgAniZAcionAl
(questões 25 a 27)
Soma das avaliações “Ótimo”, “Muito Bom” e “Bom”

O PROGRAMA EM NúMEROS

indicadores Quantitativos

25. Probabilidade de dispor 
dos instrumentos, materiais, 

suprimentos, equipamentos e 
demais recursos necessários ao 

uso dos novos conhecimentos e 
habilidades

26. Oportunidades de praticar as 
novas habilidades no trabalho

27. Probabilidade de encontrar 
no seu ambiente de trabalho 
um clima propício ao uso dos 
conhecimentos e habilidades 

aprendidas no Programa



prOgrAmA DE 
FOrmAçãO ApLICADA
DOS SErVIDOrES
DA AnVISA

32

indicadores Qualitativos

AVAliAção do MódUlo i – ciclo dE dEBAtES

Avaliação de cada tema/painel
(Soma das respostas “Contribuiu de forma decisiva” e “Contribuiu muito para o Programa”)

Avaliação geral de todos os painéis e debatedores 

Painel "Momento econômico e industrial brasileiro e a 
competitividade e produtividade da indústria no Brasil!

Painel "Os setores regulados e o impacto da regulação"

Painel "Inovação: Conceitos e Processos e os Impactos da 
Regulação no Esforço de Inovação dos Setores Reguladores"

Painel "Regulação de qualidade e governança 
regulatória no Brasil e o desafio da operacionalização 

das ações de vigilância no SNVS"

Painel "Aprendizagem organizacional e o desafio do 
servidor público como agente de mudança"

De que forma o painel contribuiu para os objetivos do 
Programa? (Soma das respostas “Contribuiu de forma  

decisiva” e “Contribuiu muito para o Programa”)

Você indicaria o debatedor em novas 
turmas do Programa? (sim ou não)

(Respostas "sim")
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roteiro da Visita

oportunidades para conhecer impactos regulatórios

oportunidades para discutir impactos regulatórios 

indicação da fábrica para outras visitas

Foi possível cumprir o roteiro conforme previsto, no 
tempo definido?  (Soma das avaliações positivas)

A visita proporcionou oportunidade para CONhECER os 
impactos regulatórios? (Soma das avaliações positivas)

A visita proporcionou oportunidade para DISCuTIR os 
impactos regulatórios?  (Soma das avaliações positivas)

Você indicaria a fábrica para outros servidores  da Anvisa 
realizarem uma visita? (sim ou  não) - (Avaliações "sim")

AVAliAção do MódUlo ii – ViSitAS A plAntAS indUStriAiS

Os servidores receberam um modelo de avaliação que deveria ser preenchido 
para cada empresa visitada, onde era solicitada avaliação de questões logísticas e 
de conteúdo da visita em si.

As questões logísticas avaliadas nas turmas de 2015 e que permitiram compara-
ção com a avaliação aplicada na turma de 2014 têm relação com o transporte en-
tre os hotéis e as empresas visitadas (pontualidade e conforto) e com relação à 
hospedagem (localização e conforto).

O conteúdo das visitas foi avaliado em quatro aspectos: i) o cumprimento do rotei-
ro originalmente proposto, a oportunidade de ii) conhecer e iii) discutir impactos 
regulatórios e iv) uma avaliação geral da visita solicitando se o servidor participan-
te indicaria aquela empresa para ser visitada por outros servidores da Agência. 
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indicação do programa para outras fábricas

Da mesma forma foi aplicado questionário de avaliação para as empresas que 
receberam os visitantes, onde a resposta objetiva que pôde ser tabulada e comparada 
com a mesma avaliação aplicada em 2014 avaliava se a empresa visitada indicaria 
para outra empresa participar do Programa recebendo visitantes da Anvisa.

Avaliação geral – modelo de avaliação de reação da Anvisa

O modelo aplicado foi adaptado do modelo “Avaliação de Reação”, aplicado 
pela Anvisa ao final das capacitações e treinamentos coordenador pela área 
de desenvolvimento de pessoas da Agência (por sua vez adaptado de Abbad, 
zerbini & Borges-Ferreira, 2012), e também aplicado ao final da turma de 2014 do 
Programa de Formação Aplicada.

O modelo solicita a avaliação de 27 itens agrupados em cinco temas: Quanto à 
programação, Apoio ao desenvolvimento do curso, Aplicabilidade e utilidade do 
curso, Resultados do curso e Suporte organizacional. Como alternativas objetivas 
de resposta é oferecida uma escala com seis conceitos de julgamento (Ótimo, 
Muito bom, Bom, Regular, Ruim e Não se aplica – N/A).

Neste modelo também pode ser constada a melhoria nos indicadores específicos 
de aplicabilidade e utilidade do Programa avaliados pelas Turmas de 2015 em 
relação à Turma 2014.

AVALIAçãO DE REAçãO (modelo Anvisa)
(Soma das avaliações "Ótimo", "muito Bom" e "Bom")

Sua empresa indicaria para outra empresa receber 
grupos de visitas de servidores da Anvisa?

  (Avaliações "Sim")

Quanto à programação

Apoio ao desenvolvimento do curso

Aplicabilidade e utilidade do curso

Resultados do curso

Suporte organizacional
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Avaliação final

Na avaliação final solicitada aos servidores participantes, foram apresentadas duas 
questões objetivas. Na primeira os participantes deveriam selecionar uma nota de 
zero a dez, considerando o alcance dos objetivos do Programa. 

A média das notas dos participantes das Turmas de 2015 alcançou o valor de 9,1. 
Esta média representa um aumento significativo em relação à média alcançada na 
turma de 2014, de 7,6.

A segunda questão da avaliação final apresentada aos servidores foi a respeito 
da indicação a outro servidor da Anvisa. Com as respostas possíveis entre as 
alternativas “Sim” e “Não”, foi perguntado “Você indicaria a um servidor da Anvisa 
participar de uma nova turma do Programa?”. O percentual de respostas “Sim” 
alcançou 100% em todas as turmas de 2015, um aumento em relação ao percentual 
de 90% alcançado na mesma avaliação da turma de 2014.

Considerando o seu objetivo principal, qual a 
 nota final do Programa?  (0 a 10) - (Média das Notas)

Você indicaria a um servidor da Anvisa participar 
de uma nova turma do Programa? - (Avaliações "sim")
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"
comentários dos servidores participantes das turmas de 2015:

Acredito que essa tenha sido a melhor capacitação oferecida pela Agência.  É uma 

capacitação onde o aprendizado terá utilidade e aplicabilidade nas áreas técnicas. 

Seria interessante que houvesse capacitação, no mesmo modelo, para que todos 

pudessem conhecer o trabalho realizado pela área de Portos, Aeroportos e Fronteiras.

Acho que teria sido interessante visitar indústria de produtos para a saúde (não tive 

oportunidade), agrotóxico/saneantes, cosméticos para vislumbrar a realidade deles. 

Creio que deveria ter tido mais tempo para o Módulo III. 

Obs. do MBC: as entidades ligadas aos setores de saneantes, cosméticos 

e agrotóxicos e defensivos agrícolas foram procuradas e optaram por 

não participar da edição de 2015 do Programa. 

Agradeço essa oportunidade! Foi uma das melhores capacitações em que pude 

participar, e ouvi isso de muitos outros colegas.

Achei bem equilibrado: momento para “ouvir” a opinião e as considerações dos 

segmentos e depois debates; nossa inserção no cenário diário em que as atitudes 

regulatórias que praticamos interfere; e a possibilidade de melhorias a partir das 

nossas percepções!

Espero que nossa Gestão se dê conta da ótima oportunidade de crescimento para seus 

profissionais criada por meio desse Programa. 

Foi um dos melhores cursos de capacitação que tive oportunidade de participar na Anvisa. 

O acesso e a troca de informações que esse programa viabiliza aprimora o 

conhecimento e desenvolvimento crítico do servidor após a participação. 

Seria importante que estados e municípios participassem dos módulos I e II e que 

visitássemos não só as indústrias, mas as Visa’s também. Além disso, que os grupos 

possam visitar todos os setores envolvidos.

Excelente curso pela possibilidade de entender o impacto do trabalho da Anvisa no 

setor regulado, além do exercício de construir um projeto para a melhoria da Agência.

Foi um aprendizado muito bom. Conhecer a realidade do setor regulado amplia o 

conhecimento dos servidores a respeito da realidade que a Anvisa atua. Achei muito 

válida e interessante a proposta do programa.
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"
Objetivo do curso muito pertinente ao trabalho na Anvisa. Não achei o tempo 

disponibilizado compatível com o tamanho do conteúdo, ficando um pouco corrido 

para as apresentações e discussões.

Excelente iniciativa. Acrescento apenas que os debates iniciais pudessem contemplar 

mais temas sobre gestão.

O programa é uma rica oportunidade para refletir sobre nosso papel na instituição, 

pois no cotidiano de nosso trabalho não temos a oportunidade de discutir sobre o 

assunto nem a possibilidade de interagirmos de forma tão intensa com colegas de 

outras áreas, o que é muito enriquecedor. O programa do curso com as palestras e 

visitas às indústrias completa o cenário, criando e fornecendo as ferramentas para 

que as discussões surjam. Penso que todos os servidores da Anvisa deveriam participar 

deste Programa.

Indicaria este curso para todos os servidores da Anvisa, de todas as áreas e cargos, pois 

ao final dos três módulos é possível ter mais noção do papel da agência na sociedade 

e o reflexo do trabalho de cada servidor da casa. O curso tem boa didática e fez com 

que vários assuntos pudessem ser abordados de forma simples e objetiva. Considero 

muito importante o conhecimento que obtive nesses três módulos do curso. 

Os comentários foram editados para fins deste relatório.



EntidAdES ApoiAdorAS

ABiAd 
Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos Para Fins Especiais e 
Congêneres;

ABiMApi 
Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & 
Bolos Industrializados;

ABitrigo  
Associação Brasileira da Indústria do Trigo.

ABiMEd  
Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para Saúde;

ABiMo  
Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, 
Odontológicos, hospitalares e de Laboratórios;

ABrAidi  
Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores e Implantes;

cBdl 
Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial.

AlAnAc 
Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais;

grupo fArMA BrASil;

intErfArMA  
Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa.
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