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           TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
 

OBJETIVO DO PROCEDIMENTO: 

 

Estabelecer normas que contribuam para a eficácia da aplicação de programas de 

desenvolvimento profissional, visando o gerenciamento adequado da qualidade e 

aplicação de treinamentos técnicos e comportamentais. 
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1.  APLICAÇÃO 

Esse procedimento aplica-se a todos da empresa e orienta os gestores e empregados 

nas etapas de treinamento, capacitação e desenvolvimento.  

2. ÁREAS ENVOLVIDAS 

Executantes: setor de Recursos Humanos com o apoio do setor de Qualidade. 

Participantes: Todos os empregados.  

3. NORMAS DE REFERÊNCIA 

RDC 16/2013 de 28/03/2013 – Boas práticas de Fabricação de produtos médicos e 

produtos para diagnóstico de uso in vitro. 

Instrução normativa ANVISA/DC número 08 de 26/12/2013 – Boas práticas de 

fabricação de produtos para diagnostico de uso In Vitro aplicáveis às empresas que 

realizam as atividades de importação, distribuição e armazenamento.  

NBR ISO 10015 – Gestão da Qualidade – Diretrizes para treinamento. 

4. DEFINIÇÕES 

Treinamento- é um processo de aprendizado que auxilia o profissional a atingir a 

eficiência exigida no seu trabalho (presente e futuro) mediante o desenvolvimento de 

hábitos apropriados de pensamentos, ações, atitudes, comportamentos, 

conhecimentos e técnicas. 

Desenvolvimento- processo de evolução, crescimento e mudança de um objeto, 

pessoa ou situação específica em determinadas condições. 

Capacitação- o processo de assimilação de conhecimentos com o fim de realizar uma 

atividade.  

LNT (Levantamento de Necessidade de Treinamento) – Processo diagnóstico 

levando em consideração as metas corporativas, quais competências precisam ser 

desenvolvidas e quais são os resultados esperados com o treinamento para assim 

levantar a necessidade de treinamentos para o desenvolvimento da equipe de cada 

setor. 
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Matriz de treinamentos – Planilha que constará todos os treinamentos mapeados e 

aprovados pela Diretoria para o ano vigente, com informações de carga horária, 

instrutor, áreas e cargos a serem treinados, cronogramas, etc.  

5. PROCEDIMENTOS 

5.1 Plano Anual de Treinamentos  

O plano anual de treinamentos consiste no planejamento dos treinamentos que irão ser 

realizados no período de um ano. Esta etapa é realizada no último trimestre de todo 

ano visando a execução para o ano seguinte. As informações recolhidas entre os 

empregados e gestores serão a base para a construção da LNT e Matriz de 

treinamento.  

5.1.1 Levantamento de Necessidade de Treinamento (LNT) 

O setor de Recursos Humanos promoverá anualmente o levantamento das 

necessidades de treinamento setorialmente, que será realizado por cada Gestor 

através do preenchimento do ANX.RH.002(6) Levantamento de Necessidade de 

Treinamentos (LNT), que constará todas as informações das necessidades de 

treinamentos como: motivo do treinamento, cargo a ser treinado, carga horária, instrutor 

(interno ou externo), custo do treinamento, etc. 

Após o levantamento das necessidades e definição clara dos objetivos dos 

treinamentos, o setor de Recursos Humanos solicitará a aprovação da Diretoria para a 

liberação do orçamento anual para os treinamentos contemplados e posteriormente 

estudará o local onde serão realizados os treinamentos, analisando aspectos físicos e 

logísticos da aplicação dos programas, para que seja desenvolvido a Matriz de 

Treinamento anual. 

5.1.2 Matriz de Treinamento Anual 

O ANX.RH.002(7) Matriz de Treinamentos Anual será feito pelo Recursos Humanos, 

considerando informações como treinamento interno ou externo, ministrante/instrutor, 

carga horária, custo previsto, previsão de aplicação. Também deverá constar os 
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treinamentos por áreas e quais serão os cargos que participarão dos treinamentos 

durante o ano vigente.   

Treinamentos que não estiverem contemplados na Matriz de treinamentos poderão ser 

solicitados mediante o ANX.RH.002(8) Solicitação de Treinamento.  

5.2 Gestão dos Treinamentos 

A Gestão dos Treinamentos de cada setor deverá ser realizada por cada gestor da área 

através do ANX.RH.002(7) Matriz de Treinamentos Anual divulgada para todos, 

garantindo que ela seja cumprida. O setor de Recursos Humanos dará o apoio quanto 

às etapas da organização dos treinamentos conforme descrito abaixo: 

 Acompanhar o ANX.RH.002(7) Matriz de Treinamentos Anual garantindo o 

cumprimento do cronograma pré-definido; 

 Realizar convites e convocações de acordo com o cronograma da Matriz de 

treinamentos; 

 Conferir materiais de treinamentos e planos de aula; 

 Conferir apresentações a serem utilizadas pelo instrutor; 

 Organizar locais de treinamento, garantindo os recursos necessários para a sua 

realização; 

 Imprimir Registro de presença de treinamento, Avaliações de treinamentos e 

Avaliações de Eficácia garantindo o preenchimento de todos os documentos. 

 

Os treinamentos internos deverão ser elaborados conforme template padronizada pela 

Conceito Diagnóstica e após aplicados deverão ser enviados para a Qualidade que 

salvará os arquivos em:  

 

 

5.2.1 Registro de Presença de Treinamento  

Todo treinamento deverá ter o ANX.RH.002(1) Registro de Presença de Treinamento 

na qual constará o nome do treinamento, instrutor, data, carga horária, nome dos 

participantes e assinaturas. Treinamentos que tiverem carga horária acima de 1 hora 

deverão conter o ANX.RH.002(2) Plano de Aula.  
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No Registro de Presença de Treinamento deverá constar também a Avaliação feita pelo 

instrutor e a definição da necessidade sobre a Avaliação de Eficácia. 

5.2.2 Avaliação de Treinamento  

Os treinamentos realizados devem ser a avaliados pelos treinandos conforme 

ANX.RH.002(3) Avaliação do treinamento, exceto nos casos em que o registro de 

treinamento se referir a uma instrução prática e/ou orientação rápida do trabalho. A 

Avaliação do Treinamento é sigilosa e tem como objetivo trazer melhorias para o 

treinamento realizado. Poderá ser feita através de ferramentas online de pesquisa, 

enviadas por e-mail ou preenchidas presencialmente ao final de cada treinamento. 

Deverá ser feito ao final de cada treinamento uma análise estatística das respostas das 

avaliações para trazer informações quantitativas das melhorias sugeridas conforme 

ANX.RH002(11) Análise Estatística do Treinamento.  

5.2.3 Avaliação de Eficácia dos Treinamentos 

A Avaliação de eficácia do treinamento deverá constar na indicação do instrutor no 

Registro de presença do treinamento e será realizada pelo responsável pela avaliação 

também indicado por ele. A Avaliação de Eficácia de treinamento poderá ser:  

 Prova objetiva: com questões referentes ao treinamento ou prova oral. Para as 

provas orais as questões devem ser registradas no campo “análise da evidência” 

do ANX.RH.002(5) Avaliação de Eficácia de Treinamento e assinada pelo 

treinando. 

 Observação: verificação do aprendizado na rotina do empregado. As evidências 

devem ser descritas no campo “análise da evidência” do ANX.RH.002(5) 

Avaliação de Eficácia de Treinamento.  

 Auditoria Interna:  todos os gestores podem solicitar a Qualidade que realize 

uma auditoria interna para verificação de uma rotina e/ou processo.  

 Indicador de Desempenho: verificação através dos dados coletados e 

analisados dentro de um determinado período.  

 Outros: quando houver outras formas de verificação.   

 

A Análise da evidência deverá ser feita pelo responsável da avaliação, detalhando os 

pontos observados quanto ao desempenho do treinando em sua atividade em relação 
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ao conhecimento absorvido. Após a análise da evidência, deverá constar o parecer da 

Qualidade e do Recursos humanos. 

5.2.4 Relatório de Acompanhamento dos Treinamentos  

O ANX.RH.002(4) Relatório de Acompanhamento dos Treinamentos deverá garantir a 

organização, a entrega e a guarda de todos os documentos inerentes aos treinamentos 

realizados. A Gestão da Qualidade realizará o acompanhamento e a guarda de todos 

os registros de presença, avaliações dos treinamentos e avaliações de eficácia para 

cada treinamento realizado.  

5.3 Tipos de Treinamentos 

5.3.1 Treinamento de Integração 

Os Treinamentos de Integração são obrigatórios e deverão ser ministrados até 10 dias 

após a entrada do novo empregado. Nele deverá constar informações sobre a 

empresa, como a história, organograma, normas gerais de departamento pessoal e 

política de Recursos humanos, código de conduta etc. Também deverá constar 

informações sobre as políticas de qualidade, negócio, biossegurança, termos de 

compromisso e informações sobre segurança da informação. Cada tema do 

treinamento de integração deverá ser ministrado pelo responsável de sua respectiva 

área.  

5.3.2 Treinamento Externo 

Os treinamentos externos deverão ser realizados após aprovação da Diretoria 

considerando o orçamento realizado, o cronograma previsto e considerar a 

disponibilidade de cada participante, garantindo que esses não interfiram na rotina de 

trabalho e na entrega das atividades.    

5.3.3 Treinamento Fabricante  

Treinamentos fabricantes: A todo empregado é ofertado treinamento de fábrica, estes 

treinamentos são disponibilizados de acordo com o cronograma liberado pelos 

fabricantes. 
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5.3.3.1 Fabricante Roche 

A Roche disponibiliza a agenda de treinamentos técnicos (Assistência Técnica e 

Assessoria Científica) via a plataforma Cornerstone, e cada gestor deverá acessar o 

portal e fazer a gestão das vagas existentes, encaminhado um membro da sua equipe 

de acordo com o seu cargo/perfil e o treinamento a ser ministrado. Em casos 

específicos há a possibilidade de treinamentos nas dependências da Conceito, onde é 

firmada uma parceria com a Roche, que fornece o profissional para ministrar o 

treinamento, e o distribuidor disponibiliza a área física, maquinário e insumos. Nesse 

caso o Recursos Humanos poderá apoiar o Gestor de cada área.  

Os empregados que passarem por esses treinamentos podem se tornar multiplicadores 

internos para os outros membros da equipe de acordo a necessidade da empresa. 

5.3.3.2 Fabricante BD (Becton Dickinson) 

O fabricante envia trimestralmente a sua agenda de treinamentos para o gestor da área 

para que ele inscreva o empregado para o treinamento especifico de acordo com seu 

cargo/perfil.  

Os empregados que passarem por esses treinamentos podem se tornar multiplicadores 

internos para os outros membros da equipe de acordo a necessidade da empresa. 

5.3.3.3 Fabricante Sebia 

O fabricante envia semestralmente sua agenda de treinamentos, para o gestor da área 

para que ele inscreva o empregado para o treinamento especifico de acordo com seu 

cargo/perfil.  

Os empregados que passarem por esses treinamentos podem se tornar multiplicadores 

internos para os outros membros da equipe de acordo a necessidade da empresa. 

5.3.3.4 Treinamentos Operacionais a Clientes parceiros 

Os treinamentos operacionais são ministrados exclusivamente pela assessoria 

científica, equipe composta por profissionais habilitados legalmente e de formação 

acadêmica na área de saúde (farmacêuticos, biomédicos e biólogos), todos 
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capacitados por treinamentos pelo fabricante e/ou capacitação interna. Para 

solicitações de treinamentos ou reciclagem, deve ser realizado abertura de chamado, 

conforme POP.ASTEC.001-00 Atendimento Telefônico e Gerenciamento de 

Chamados de Servicos. 

Situações para realização de treinamentos: 

 Instalação de um novo equipamento no cliente conforme novas 

negociações comerciais 

 Reciclagens são realizadas conforme avaliação da gerencia de serviços e 

assessoria cientifica, levando em consideração as cláusulas do contrato 

comercial e histórico de atendimentos de chamados do cliente. 

 As solicitações não aprovadas pela gerencia de serviços, deverão ser 

validadas com diretoria e gerencia comercial; 

O agendamento de treinamentos é realizado pela assessoria científica junto ao cliente, 

sendo seus registros descritos nesse documento. O material do treinamento estará 

disponível no caminho: 

 

Todas as documentações e anexos, devem ser enviadas junto com a ordem de serviço 

e anexadas ao chamado no SAP e físico arquivado na pasta do equipamento por 

número de série e ano. Esse processo é controlado pela gerência de serviços. 

5.3.3.4.1 Avaliações de Eficácia  

Ao final do treinamento para clientes é aplicada uma avaliação dos conhecimentos 

adquiridos conforme ANX.RH.002(9) Modelo de Prova.  

Nos casos de treinamentos no Fabricante, o treinando passará por uma avaliação em 

que deverá ter aproveitamento de 70%.  

5.4 Certificados  

Ao término dos treinamentos, a cópia do certificado de participação emitido pela 

entidade organizadora deverá ser arquivada na pasta do funcionário. 
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Para os treinamentos internos e externos ministrados pela Conceito Diagnóstica 

deverão ser emitidos o ANX.RH.002(10) Certificado de Treinamento apenas para 

treinamentos com carga horária acima de 1 hora.  

5.5 Remanejamento ou Aumento de Atividades 

Caso a necessidade de treinamento ocorrer devido á movimentação de cargo e ou 

aumento de atividade, o gestor da área deverá definir quais treinamentos 

serão necessários, de acordo com a descrição do cargo e matriz de treinamentos para 

desempenho da função. 

6. CONTROLE DE REGISTROS 

Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição 

ANX.RH.002(1) 
Registro de 
Presença em 
Treinamento 

Pasta Física no 
setor da 
Qualidade 

Acesso 
restrito aos 
Gestores, 
Qualidade 
e RH  

Arquivados 
em pastas por 
ano  

2 anos Picotar 

ANX.RH.002(2) 
Plano de Aula 

Pasta Física no 
setor da 
Qualidade 

Acesso 
restrito aos 
Gestores, 
Qualidade 
e RH  

Arquivados 
em pastas por 
ano  2 anos Picotar 

ANX.RH.002(3) 
Avaliação de 
Treinamento 

Pasta Física no 
setor da 
Qualidade 

Acesso 
restrito aos 
Gestores, 
Qualidade 
e RH  

Arquivados 
em pastas por 
ano  2 anos Picotar 

ANX.RH.002(4) 
Relatório de 
Acompanhamento 
dos Treinamentos 

Pasta Física no 
setor da 
Qualidade 

Acesso 
restrito aos 
Gestores, 
Qualidade 
e RH  

Arquivados 
em pastas por 
ano  2 anos Picotar 

ANX.RH.002(5) 
Avaliação de 
Eficácia de 
Treinamento 

Pasta Física no 
setor da 
Qualidade 

Acesso 
restrito aos 
Gestores, 
Qualidade 
e RH  

Arquivados 
em pastas por 
ano  2 anos Picotar 

ANX.RH.002(6) 
Levantamento de 
Necessidade e 
Treinamentos 
(LNT) 

Servidor 

Acesso 
restrito aos 
Gestores, 
Qualidade 
e RH  

Arquivados 
em pastas por 
ano  Ano Vigente Picotar 

ANX.RH.002(7) 
Matriz de 
Treinamento Anual 

Servidor 
Acesso 
restrito aos 
Gestores, 

Arquivados 
em pastas por 
ano  

Ano Vigente Picotar 
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Qualidade 
e RH  

ANX.RH.002(8) 
Solicitação de 
Treinamento 

Servidor 

Acesso 
restrito aos 
Gestores, 
Qualidade 
e RH  

Arquivados 
em pastas por 
ano  Ano Vigente Picotar 

ANX.RH.002(9) 
Modelo de Prova 

Servidor 

Acesso 
restrito aos 
Gestores, 
Qualidade 
e RH  

Arquivados 
em pastas por 
ano  2 anos Picotar 

ANX.RH.002(10) 
Certificado de 
Treinamento 

Servidor 

Acesso 
restrito aos 
Gestores, 
Qualidade 
e RH  

Arquivados 
em pastas por 
ano  2 anos Picotar 

ANX.RH.002(11) 
Análise 
Estatística do 
Treinamento 

Servidor 

Acesso 
restrito aos 
Gestores, 
Qualidade 
e RH  

Arquivados 
em pastas por 
ano  2 anos Picotar 

 

7. TABELA DE RESPONSABILIDADES E RECURSOS 

 Atividade Responsável Entradas Saídas Recursos 

Plano Anual de 

treinamentos 
Todos os 
gestores 

Necessidades 
de treinamentos 

do setor 

ANX.RH.002(6) 
Levantamento de 
Necessidade e 
Treinamentos 

(LNT) 

NA 

Matriz de 

treinamentos 
Recursos 
Humanos 

ANX.RH.002(6) 
Levantamento 

de Necessidade 
e Treinamentos 

(LNT) 

ANX.RH.002(7) 
Matriz de 

Treinamento 
Anual preenchida 

NA 

Execução dos 

treinamentos 
Todos os 
gestores 

ANX.RH.002(7) 
Matriz de 

Treinamento 
Anual preenchida 

ANX.RH.002(1) 
Registro de 

Presença em 
Treinamento 

NA 

Acompanhamento 

dos Treinamentos 
Gestão da 
Qualidade 

ANX.RH.002(1) 
Registro de 

Presença em 
Treinamento 

ANX.RH.002(4) 
Relatório de 

Acompanhamento 
dos Treinamentos 

preenchido 

NA 
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Avaliação de 

Eficácia dos 

Treinamentos 

Todos os 
gestores e o 
Recursos 
Humanos 

ANX.RH.002(4) 
Relatório de 

Acompanhamento 
dos Treinamentos 

preenchido 

ANX.RH.002(5) 
Avaliação de 
Eficácia de 

Treinamento 

NA 

Análise 

Estatísticas do 

Treinamento 

Recursos 
Humanos 

ANX.RH.002(3) 
Avaliação de 
Treinamento 

ANX.RH.002(11) 
Análise 

Estatística do 
Treinamento 

NA 

Treinamentos 

para Clientes 

Externos 

Assessoria 
Científica 

Chamado de 
Serviço 

ANX.RH.002(9) 
Modelo de Prova 

Material 
para o 

treinamento 
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