
DIRETRIZES GERAIS 
E GUIA DE ANÁLISE 

DE IMPACTO 
REGULATÓRIO –  

AIR: RESULTADO DA 
CONSULTA PÚBLICA

No âmbito dos trabalhos coordenados pela Casa Civil voltados à melhoria da qualidade 
regulatória, a Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG), em 
parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e com a Associação Brasileira de 
Agências de Regulação (ABAR), realizará uma série de eventos ao longo de 2018, com o objetivo 
de apresentar e discutir casos de boas práticas já implementados ou em fase de implementação, 
em diferentes agências reguladoras federais e outros órgãos reguladores.

A abertura dos eventos ocorrerá no dia 16 de março, às 9h30min,  com a participação do Subchefe 
da SAG/Casa Civil, Marcelo Pacheco dos Guaranys, do Presidente da ENAP, Francisco Gaetani, e 
do Vice-Presidente Centro-Oeste da ABAR, José Walter Vasquez.

Após a abertura, serão apresentados os resultados da consulta pública que recebeu 
contribuições às propostas de Diretrizes Gerais e Guia Orientativo para a Elaboração de Análise de 
Impacto Regulatório – AIR, ferramenta reconhecida internacionalmente como boa prática para a 
melhoria da qualidade e da eficiência da regulação por proporcionar maior robustez técnica e 
analítica ao processo decisório dos reguladores. A apresentação será realizada pela Assessora 
Especial da SAG, Kélvia Albuquerque.

Os resultados da consulta pública podem ser conferidos no site www.regulacao.gov.br.

O evento tem como público-alvo servidores das agências reguladoras federais e subnacionais, 
bem como de órgãos reguladores. Entretanto, o público em geral interessado poderá 
acompanhar a atividade, que será transmitida ao vivo pela Internet pelo endereço 
http://assiste.enap.gov.br. 

NÃO SERÁ NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRÉVIA.
ENTRADA POR ORDEM DE CHEGADA, ATÉ O LIMITE DE LOTAÇÃO DA SALA.
Serviço:
Abertura dos trabalhos do Grupo de Boas Práticas Regulatórias 2018
Quando: 16 de março de 2018
Onde: Enap – sala Inovatio no 1o. andar
Horário: 9h30 às 12h


