
 

 
 
 
 
 

 

 

Seminário: Qualidade Regulatória no Brasil: 

dimensões e indicadores para o monitoramento e 

a avaliação da atividade regulatória (IQR). 

Data: 16 de agosto de 2016.  

Horário: 09h30 às 17h30. 

Local: Auditório da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP 
Endereço: Setor de Áreas Isoladas Sul - SAIS; Área 2 “A”; Asa Sul; CEP: 70610-900; Brasília/DF. 
 
Proposta: O IQR pretende ser uma ferramenta capaz de identificar avanços e oportunidades 
relacionados ao fortalecimento da qualidade regulatória. Com ele, será possível monitorar 
componentes relevantes para a qualidade da regulação como o ambiente institucional do 
sistema regulatório, o arranjo institucional, a formulação regulatória e o processo decisório, a 
eficácia e efetividade regulatória, além da participação social, da prestação de contas e da 
transparência.  

Objetivos:  

• Construir um conceito mais uniforme sobre o que é “qualidade regulatória”; 

• Adotar critérios comuns, que sirvam de referencia para melhorar os processos 
das instituições regulatórias; 

• Avaliar a evolução das práticas e resultados regulatórios; 

• Permitir a comparação entre as instituições regulatórias, sem a necessidade de 
construir um ranking; 

• Contar com um instrumento voluntário, flexível, de fácil de adaptação, para 
promover a qualidade regulatória; 

• Promover e aperfeiçoar a reforma e a melhoria da qualidade regulatória no 
Brasil.  

  



 

 
 
 
 
 

 

Programação 

16 de agosto de 2016 

 
09h00 – 09h30  Credenciamento 

 
09h30 – 10h00   Abertura e Boas Vindas  

Fábio Alho – Diretor-Presidente da ARSAM e Presidente da ABAR. 

Francisco Gaetani – Presidente da Escola Nacional de Administração Pública – 

ENAP. 

 
10h00 – 10h45 Pedro Ivo Sebba Ramalho (ANVISA): indicadores para o monitoramento e a 

avaliação da atividade regulatória (IQR). 

10h45 – 11h Intervalo – Coffee Break  

11h – 11h45 Samuel Alves Barbi Costa (ARSAE MG): Indicadores de desempenho no setor do 

saneamento. 

 
11h45 – 12h30  Pablo Cesário (CNI): Percepção dos empresários sobre os Indicadores de 

Melhoria da Qualidade da Regulação no Brasil. 

 
12h30 – 14h00 Almoço  

  
14h00 – 14h45   Lúcia Helena Salgado (UERJ): Visão histórica da prestação de serviços públicos; visão   

conceitual da ação regulatória. 

14h45 – 15h30  Fernando Franco (ARCE): Importância dos indicadores para mensurar o 
desempenho da regulação dos serviços públicos delegados no Estado do Ceará. 

 
15h30 – 16h Intervalo – Coffee Break  

 
16h – 16h45  Humberto Falcão Martins (INSTITUTO PUBLIX): Gestão para Resultados na 

Administração Pública. 

16h45 – 17h30 Reive Barros dos Santos (ANEEL): Indicadores de Desempenho de Pesquisa e 

Desenvolvimento no setor elétrico. 

 Encerramento. 

 
 


