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1. Breve percurso histórico: de onde viemos, 
para onde vamos? 

2. Salto em direção à qualidade e eficácia 
3. O mapa fornecido pelo TCU 
4. A introdução da AIR 
5. Aperfeiçoamentos possíveis aos métodos: 

consulta, interação on line, modelos 
replicáveis, monitoramento 

6. Diagnóstico do atual estágio em 
qualidade: análise empírica 

7. Conclusão: Um roteiro de aprimoramento 
da qualidade. 
 
 
 



Nos EUA: percepção social das falhas de 
mercado (final séc XIX/anos 1930); 

Na Europa: crise fiscal, esgotamento de 
modelo impulsionado pelo Estado; 

No Brasil: reformulação do papel do 
Estado, adoção do modelo fundado em 
capacitação técnica e isolamento de 
pressão  politico-eleitoral (mandatos 
fixos, carreira, autonomia financeira). 



 Transmitir um ambiente institucional estável e 
previsível para as decisões de negócios dos agentes 
econômicos; 
 

 O desenho regulatório compreende governança e 
incentivos. A estrutura de governança incorpora 
mecanismos para restringir a ação discricionária do 
regulador e solucionar os conflitos; 
 

 A efetividade das agências depende de 
compromissos críveis de respeito a contratos e de 
não expropriação de ativos, com isso estimular 
investimentos privado.  
 



Fonte: Cunha e Rodrigo, 2012 apud Martins 2006 
 



Formula da eficácia (e eficiência) do 
processo regulatório: atender os 
princípios normativos da boa 
governança: transparência, participação 
social e prestação de contas, no ambiente 
regulatório 

Adoção do método de Análise de 
Impacto Regulatório é condição sine qua 
non para aprimoramento da governança 
 
 



 Seus papéis estão bem definidos e há metas claras e mensuráveis 
a serem cumpridas? 

 Como é definida a qualidade da regulação e quem a fiscaliza? 
 Para cumprir suas funções, as agências gozam de autonomia 

política e financeira e são bem dotadas de recursos humanos e 
estrutura operacional para funcionar? 

 Suas decisões são cumpridas pelos agentes e não geram 
insegurança jurídica a eles? 

  Como são garantidos os direitos de apelação e revisão de 
decisões? 

  Os processos de definição e revisão de regulação são públicos, 
transparentes, equânimes (não-discriminatórios)? 
 
Seguimos o roteiro sugerido pelo TCU no acórdão 012.693/2009-
9  



Esteve presente na agenda de governo  
com maior clareza entre 2003 e 2010  

 (Ainda na transição do governo Fernando Henrique 
Cardoso para o governo Lula, foi discutido e elaborado 
um anteprojeto de Lei Geral Orgânica para as 
Agências ) ; 

Como em outras experiências 
(internacionais) é a fase subsequente ao 
processo de criação de agências. 

 
 
 



 A Análise de Impacto Regulatório (AIR) é uma ferramenta 
que examina e avalia os prováveis benefícios, custos e 
efeitos no contexto do desenvolvimento e implementação 
de políticas públicas ou no contexto da atuação regulatória. 

 
É um conjunto de procedimentos que antecede e subsidia o 
processo de tomada de decisão, disponibilizando dados 
empíricos, a partir dos quais os tomadores de decisão 
podem avaliar as opções existentes e as possíveis 
consequências. Abrange desde a identificação e análise do 
problema a ser enfrentado e análise de alternativas 
existentes, até o procedimento de consulta pública e de 
tomada de decisão. (cif portal Anvisa) 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/regulacao+sanitaria/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/regulacao+sanitaria/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/regulacao+sanitaria/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/regulacao+sanitaria/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/regulacao+sanitaria/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/regulacao+sanitaria/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/regulacao+sanitaria/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/regulacao+sanitaria/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/regulacao+sanitaria/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio


AIR : simultaneamente, uma ferramenta e 
uma forma de processo decisório, 
utilizada para informar os tomadores de 
decisão quanto à melhor maneira de se 
regular – e até mesmo se regular é a 
opção adequada para a solução de 
determinado problema –, de modo a 
atender aos objetivos de políticas 
públicas estabelecidos.  



Fonte: adaptado de BRE 2011 (p.9).  



 Como ferramenta, a AIR analisa de forma 
sistemática os custos e os benefícios potenciais 
resultantes de uma intervenção governamental, 
para revelar a opção de política que maximiza o 
benefício líquido da intervenção 

  
 Como processo decisório, a AIR é integrada a 

sistemas de consulta pública (com o que se 
obtém feed back): deve servir para comunicar 
aos tomadores de decisão, ex ante, os possíveis 
efeitos das propostas regulatórias.  

  Só faz sentido se realizada no timing e na forma 
que informação útil para aperfeiçoar a escolha 
regulatória. 



APERFEIÇOAR MECANISMO DE CONSULTA! 
Introdução de uma componente social 
 Envolver múltiplos atores e pontos de vista 
 Promover interação e negociação entre as partes 

POR QUÊ?  
 Melhora a qualidade da análise 

 Melhora a aderência aos objetivos 

 
 
 

 



POR ONDE IR? ONDE SE QUER CHEGAR? 
 

• Melhoria da componente 
técnica 

• Distinção entre critério e 
indicador 

• Distinção entre 
desempenho e valor 

• Distinção entre valor 
relativo e absoluto 

• Medição do valor não 
apenas com informação 
ordinal 

• Ponderação consistente 
 

 Melhorar a qualidade da 
análise 

 Reutilizar para nova AIR  

 Utilizar para 
monitoramento 

 Aumentar capacidade 
de análise em 
segmentos amplos 
 



Para obter informações mais precisas do 
público existem métodos e softwares 
disponíveis: 
 
 Plataforma de questionários online  para gerar 

processos com foco na ampliação da participação de 
um número elevado de atores, recolhendo e 
partilhando opiniões; 

 Inclusão das opiniões de um número considerável de 
participantes espalhados por diversos locais através 
de um processo participativo; 

 Com um sistema de várias rodadas, permitir o 
confronto de ideias entre os participantes, de forma 
anônima, rápida e cômoda. 

 



 Utilizar metodologia multicritério de apoio à 
decisão que permite a criação de modelos de 
avaliação de forma simples, mas 
tecnicamente robusta; 
 

 É metodologia (e ferramental) que permite 
homogeneizar, de forma sinérgica, 
procedimentos adotados pelas agências, 
fomentando o avanço conjunto de qualidade. 
 
 

 



 De 2007 a 2015, contou-se com o PRO-REG, foco na 
promoção de ações para aprimorar a qualidade da 
regulação e desenho de agenda em prol da boa 
governança regulatória (+) 

 Notáveis resultados alcançados pelo PRO-REG, a 
despeito da carência de apoio político para a 
iniciativa. 

  Em todas as experiências conhecidas, a condução 
pelo centro de poder (Executivo) do processo de 
aperfeiçoamento da governança regulatória em 
busca de maior qualidade é fundamental para 
seu sucesso. (-) 
 



 
Falta de interesse do governo central no 
programa de melhoria da qualidade 
regulatória, tem comprometido a 
institucionalização das boas práticas 
regulatórias na administração e impedido o 
efeito de “contágio” de boas práticas  (a 
partir de sua adoção pelas agências 
regulatórias federais) para o conjunto da 
administração pública, conforme o projeto 
integral.  



 corpo técnico estruturado, dedicado, recrutado 
entre profissionais qualificados e com continuidade 
administrativa para se aperfeiçoar e consolidar uma 
cultura regulatória.` 

  Uma métrica útil para se avaliar as condições 
necessárias para esse estoque de capital humano é 
a taxa de rotatividade da mão-de-obra.  

 a Tabela 1 traz as taxas de rotatividade anuais da 
mão-de obra calculadas para cada agência de 2000 
a 2012.  

 Os órgãos mais prejudicados pela falta de uma 
política de fixação de quadros neste período foram 
o Cade, a Anac e a ANS. A Anvisa, a CVM e a Anatel 
foram as agências com corpos técnicos mais 
estáveis. 
 



Fonte: Siape. Elaboração própria. 
 



 A Tabela 2 resume o quadro geral das agências 
analisadas ao longo da década.  

  A proporção de servidores ativos permanentes 
de diversas origens aumentou quase 
monotonicamente durante o período, mas os 
requisitados de outros órgãos (que estão 
incluídos na soma anterior) têm perdido 
participação no estoque total de servidores 
ativos.  As aposentadorias e a redução líquida do 
número de requisitados no Governo Dilma 
Rousseff não foram compensadas por novas 
contratações, o que causou uma redução do 
quadro total de funcionários.  
 



Fonte: Siape. Elaboração própria. 
 



A Tabela 3 consolida as despesas pagas 
de pessoal das agências e comissões 
reguladoras discriminadas por elemento 
de despesa. Essa tabela também reforça 
a marcada queda das contratações 
temporárias, terceirizações e requisições 
de pessoal de outros órgãos, 
principalmente depois de 2010.  



Fonte: Siga Brasil. Elaboração própria. 
  
 



A plena autonomia decisória das 
agências reguladoras requer autonomia 
orçamentária e financeira e a capacidade 
de reter talentos e formar capital 
humano, o que inclui processo de 
nomeação de seus dirigentes realizado 
de maneira isenta.  

o acórdão 012.693/2009-9  do TCU atacou 
um a um esses pontos. 



Os gráficos 1 a 5 retratam a evolução do 
preenchimento dos cargos de diretoria 
das diversas coortes de agências e 
conselhos, e a média geral do período 
analisado (1999-2013). Quanto mais alta a 
média de preenchimento, menor a 
probabilidade e a frequência de 
problemas de quórum na agência para 
suas decisões colegiadas.   

   
 



Fonte: Siape. Elaboração própria. 
 



Fonte: Siape. Elaboração própria. 
 



Fonte: Siape. Elaboração própria. 



Fonte: Siape. Elaboração própria. 
 



Fonte: Siape. Elaboração própria.  



 O gráfico 5 deixa claro que as agências mais 
prejudicadas pela demora no preenchimento de 
cargos (seja por causa de atraso na indicação do 
Executivo ou das dificuldades políticas de 
tramitação do nome indicado) foram a Anvisa, a 
Antaq, a ANP e a ANTT. De modo geral, mas em 
particular para essas quatro agências, o 
momento mais crítico foi justamente a transição 
entre os governos FHC e Lula, quando os vales 
das séries foram os mais profundos. Este foi o 
sinal mais evidente da repulsa inicial do 
primeiro governo Lula ao modelo de agências 
autônomas.  



 Para reduzir subjetividade na análise da adequação da 
formação de cada diretor ou conselheiro, aqui apenas afere-se 
se a qualificação por titulação indica um preparo suficiente dos 
designados para os cargos. 

  Tabulando as titulações por agência/conselho, notamos que, 
em média, 17% dos diretores/anos nomeados tinham apenas 
um ou mais diplomas de graduação e 1/3 tinha uma graduação 
mais uma pós-graduação latu sensu ou uma especialização. 
Outros 18% tinham diplomas de mestrado stritu sensu e 30% 
tinham doutorado. Apenas metade dos diretores/anos tinham 
pós-graduação stritu sensu, o que sugere uma qualificação 
aquém da necessária.  

 Além disso, esses diplomas de pós-graduação estão 
desigualmente distribuídos. No Cade, 71% de seus titulares 
eram doutores, enquanto esse percentual era de zero na ANTT 
e Anvisa. 

  Na Anvisa, na ANTT e na Aneel mais da metade de suas 
diretorias tinham apenas a graduação e uma especialização ou 
pós-graduação latu sensu. 
 



  
Fonte: Siape e currículos dos indicados anexos às mensagens de nomeação 
da Presidência da República enviadas ao Senado. Elaboração própria. 
 



Para isso também o Pro-Reg, desde 2010, 
elaborou estudo e proposta de 
anteprojeto de lei, com base em critérios 
de qualificação, seleção e transparência. 

Aguarda-se sua tramitação no Legislativo 
(e devida atenção ao tema pelo P. 
Executivo). 
 
 



 Observa-se um contínuo aumento da reserva de 
contingência das agências (Gráfico 6), o que 
prejudica a execução dos recursos atribuídos a 
elas, mesmo quando são, em tese, autônomas 
financeiramente graças à arrecadação de taxas, 
multas e outras receitas próprias 

  
 Toda ênfase à leitura do TCU de que a autonomia 

orçamentária e financeira das agências 
autônomas deve ser garantida contra 
contingenciamentos e outras manobras 
contábeis do Executivo. 
 



Fonte: Siga Brasil. 
 



 desde 2008 o TCU monitora a arrecadação de multas 
administrativas (CVM, Susep, Bacen, Cade, Ibama e do 
proprio TCU). Identifica baixíssimos percentuais de 
arrecadação de multas, de inscrição de inadimplentes 
no Cadin e de ajuizamento de cobranças judiciais das 
multas nestas entidades. 

 Aumento do risco de prescrição dos créditos e 
redução da eficácia da ação de controle a cargo das 
entidades e órgãos analisados.  

 No relatório aprovado em 2012, o TCU determinou aos 
órgãos envolvidos que incluíssem nos relatórios anuais 
de gestão referentes aos exercícios de 2012 a 2016 uma 
seção específica sobre o tema da arrecadação de 
multas, e fiscalizassem as ações de execução. A 
decisão estabeleceu também que a STN iniciasse a 
inscrição dos inadimplentes no Cadin por multas 
aplicadas pelo tribunal.  
 



 .  No acórdão 1.817/2010-Plenário do TCU, os percentuais de 
recursos arrecadados em relação ao valor das multas 
administrativas aplicadas pelas agências reguladoras em 2010 
eram respectivamente: 45,5% (Antaq), 36,1% (ANP), 31,6% 
(Susep), 26,0% (Aneel), 22,3% (ANTT), 17,55% (Anac), 13,4% 
(Cade), 4,6% (TCU), 2,1% (ANS) e 1,1% (CVM) (1,1%) -. Além 
disso, esses órgãos tinham baixas porcentagens de inscrição dos 
inadimplentes no Cadin: Cade (66,2%),  ANP (33,8%), Anatel 
(30,3%), CVM (16,6%), Anvisa (12,6%), ANA (5,9%), Aneel (3,7%), 
ANS (1,4%), ANTT (0,5%), Anac (0,3%), Susep (0,3%).  

 Essa constatação levou a um monitoramento constante do 
desempenho dessa arrecadação: “entendeu-se relevante 
determinar às respectivas entidades que, nos Relatórios Anuais de 
Gestão referentes aos exercícios de 2012 a 2016, inserissem em 
seção específica o tema "arrecadação de multas" (Relatório TC 
029.692/2013-0). 
 



Fonte:http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/contas/contas_governo/Contas2012/fichas/5.2
%20-%20Arrecada%C3%A7%C3%A3o%20de%20Multas%20Administrativas.pdf  

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/contas/contas_governo/Contas2012/fichas/5.2 - Arrecada%C3%A7%C3%A3o de Multas Administrativas.pdf
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/contas/contas_governo/Contas2012/fichas/5.2 - Arrecada%C3%A7%C3%A3o de Multas Administrativas.pdf


 Constata-se ausência de procedimentos  formais e rotineiros para 
divulgação de atos e decisões regulatórias e seus impactos. 
Divulgação tende a ser episódica, por meio de ações incipientes e 
reativas; 
 

 Há grande diversidade de procedimentos utilizados pelas 
agências para dar transparência ao seu processo decisório, com 
diferentes graus de maturidade e alguns casos de transparência 
insuficiente; 
 

 Inexistência de tratamento uniforme e de padronização mínima na 
aplicação dos processos de audiências e consultas públicas;  
 

 O TCU recomentou o estabelecimento em norma de prazos 
razoáveis para disponibilização dos relatórios de análise das 
contribuições recebidas nas consultas e audiências públicas e a 
padronização mínima desses processos de consulta em relação a 
prazos e requisitos de documentação. 
 



Fonte: TCU (2013).  
(Critério é a disponibilização de documentos na Internet). 
(*) Funcionalidade existente, porém de difícil acesso pelo usuário final. 



Fonte: Elaboração própria, com base nos sites das agências 



Elaboração própria  



 Adotar métodos e ferramentas pré-testadas de forma 
homogênea e sinérgica; 

 Garantir autonomia orçamentária e financeira das agências, 
eximindo-as de contingenciamentos; 

 Aperfeiçoar o método de seleção e nomeação de diretores 
das agências; 

 Reforçar os quadros de pessoal das agências com mais 
concursos e política de retenção de talentos, em especial 
aquelas com maior rotatividade de pessoal; 

 Aumentar os níveis de transparência e accountability dos 
processos regulatórios; 

 Difundir as melhores práticas de Avaliação de Impacto 
Regulatório; 

 Padronizar as práticas de governança das agências, seguindo 
modelos, por exemplo, do próprio TCU; 

 Reforço e apoio ao funcionamento dos conselhos que devem 
traçar as diretrizes e políticas setoriais para o funcionamento 
e atuação das agências – estes também orientados por AIR. 
 



Obrigada! 
 

lucia@lhsconsultoria.com.br 
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