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Etapas da AIR – Estrutura do curso



Estratégias de Implementação, Fiscalização e Monitoramento

• Busca antever a atuação da agência logo após a intervenção ser 
realizada.

• Indicação de ações, responsáveis e prazos para as principais 
medidas a serem concretizadas pelo regulador ou outros 
stakeholders envolvidos.

• Deve envolver, na medida do possível, servidores responsáveis 
por certificação, fiscalização, emissão de autos e julgamento de 
recursos, gestão de indicadores estratégicos, dentre outras.

• Identificação de custos, riscos e viabilidade técnica das 
alternativas.



Implementação

• Ações relativas à transição entre o estado atual e o estado com a 
norma em vigor.
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Implementação

• Ações relativas à transição entre o estado atual e o estado com a norma 
em vigor:
• Instrumentos formais (elaboração de atos normativos, alterações, 

revogações)
• Prazos de vacância, vigência e dispositivos transitórios
• Ações de comunicação interna, externa e de sensibilização
• Unidades organizacionais envolvias
• Alteração e procedimentos internos ou externos
• Elaboração de guias e manuais
• Alocação de recursos humanos
• Orçamento para contratações e capacitação
• Levantamento de dados externos
• Necessidade de articulação com entes externos



Fiscalização

• Ações relativas a viabilizar a fiscalização da intervenção 
regulatória.
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Fiscalização

• Ações relativas a viabilizar a fiscalização da intervenção regulatória:
• Natureza das ações de enforcement
• Instrumentos de incentivo
• Ações de comunicação sobre a fiscalização
• Unidades organizacionais envolvidas
• Alteração de procedimentos
• Recursos humanos, materiais, financeiros
• Informações necessárias
• Articulação e coordenação com outros órgãos



Monitoramento

• Ações para verificar o atingimento dos objetivos propostos pela 
intervenção regulatória.
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Monitoramento

• Ações para verificar o atingimento dos objetivos propostos pela 
intervenção regulatória
• Definição de indicadores do problema regulatório e da 

intervenção
• Metadados dos indicadores (frequência de coleta, formato, 

responsável, bases de dados etc.)
• Ações de comunicação
• Unidades organizacionais envolvidas
• Alteração de processos de trabalho
• Recursos humanos, materiais e financeiros
• Levantamento de dados e informações externas
• Envolvimento e articulação com outros órgãos



Nossas AIRs...

Implementação, Fiscalização e Monitoramento

Pista de Congonhas
• Não aborda

Aeronaves Leves Esportivas
• Não aborda

Bombeiros em Aeródromos
• Considerações breves sobre impactos sobre outros departamentos da Anac

após aprovação da norma
• Necessidade de recebimento de informações mais precisas por parte dos 

aeródromos para monitoramento



Nossas AIRs...

Implementaçao, Fiscalização e Monitoramento

Rotulagem Nutricional



Nossas AIRs...

Implementaçao, Fiscalização e Monitoramento

Rotulagem Nutricional

Fiscalização: fortalecimento dos Laboratórios aptos a realizarem 
testes adequados

Monitoramento: AIR aponta para a dificuldade de estabelecer 
indicadores adequados para esse problema



Nossas AIRs...

Implementação, Fiscalização e Monitoramento

Esquadrias
• Implementação e fiscalização serão discutidas em fase posterior à AIR.
• Monitoramento realizado pelos agentes fiscais e, suplementarmente, em 

parceria com entidades setoriais
• Avaliação posterior da qualificação de profissionais do setor
• Necessidade de verificar a efetividade da norma em função do porte das 

empresas do setor



Nossas AIRs...

Implementação, Fiscalização e Monitoramento

Esquadrias



Nossas AIRs...

Riscos

Pista de Congonhas
• Considerações acerca de riscos adicionais na fase de construção da 

nova pista

Aeronaves Leves Esportivas
• Não aborda

Bombeiros em Aeródromos
• Risco de não recebimento de informações dos aeródromos



Nossas AIRs...

Riscos

Esquadrias
• Riscos relativos à incerteza dos dados e premissas utilizados na ACB
• Ausência de Análise de Sensibilidade



Nossas AIRs...

Riscos

Rotulagem nutricional
• Riscos relativos à profusão de modelos em âmbito internacional 

(gerando confusão nos consumidores e atrasos para o regulador)
• PLs em tramitação no Congresso que podem atropelar a Anvisa
• Limitações no conhecimento técnico e científico do tema
• Multiplicidade de atores com perspectivas potencialmente 

antagônicas.



Nossas AIRs...

Riscos

Leilão de 
Eficiência 
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Exercício – Implementação, Fiscalização, Monitoramento, Riscos

• Listar aspectos relevantes das estratégias de implementação, 
fiscalização e monitoramento

• Listar principais riscos


