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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo apresentar os instrumentos, as ferramentas e as técnicas que podem ser
utilizadas pelas agências reguladoras para melhorar a qualidade da regulação e a fiscalização dos serviços
regulados.
Será apresentada uma compilação das técnicas mais populares, mais utilizadas e também das mais inovadoras,
apreciando os prós e os contras de cada uma delas, a fim de auxiliar o regulador sobre quais os instrumentos
são mais eficazes.
Vamos apreciar instrumentos como: supervisão da regulação, regulação sunshine, AIR, regulação lighthanded, integração de informações, consulta pública e transparência, simplificação administrativa e
regulatória, formulação de guias de boas práticas, edição de normas com data pré-definida para revisão pós
implementação (sunset clauses), solução alternativa de conflitos, análise das demandas de ouvidoria com foco
na prevenção, fortalecimento da governança regulatória, entre outros.
Demonstrar estudo comparativo do que vem sendo praticado pelas agências, os resultados obtidos e destacar
os resultados bem-sucedidos.

PALAVRAS-CHAVE: práticas regulatórias, melhor regulação, regulação eficaz, qualidade de regulação.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo compilar os instrumentos regulatórios mais comuns e mais eficientes.
Demonstrar quais são os mais necessários e quais são essenciais para garantir uma melhoria na qualidade de
vida dos usuários.
O instrumento mais utilizado é o econômico, mas certamente não é o mais eficaz. Os tribunais estão
entulhados de recursos contra as multas aplicadas e os usuários não sentem melhoria no serviço com este tipo
de instrumento. Além de tornar a relação entre regulador e regulado litigiosa, inibe novos investimentos.
Este trabalho não inova no atual panorama do mundo regulador. Ao contrário, traz as experiências que já estão
sendo praticadas pelas agências reguladoras no Brasil e por entidades reguladoras pelo mundo. O que se busca
aqui é justamente demonstrar o que vem sendo feito e que está colhendo bons resultados e apresentar num
trabalho único, ainda que de forma resumida e não exaustiva.
O trabalho será um importante instrumento de benchmarking à disposição das agências reguladoras que
poderão conhecer e avaliar qual o melhor instrumento pode ser aplicado em seu ambiente doméstico para que
os melhores resultados sejam alcançados.
Entendo que a presente leitura tem grande importância para novos servidores do setor já existentes e de novas
agências reguladores que serão criadas.
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INSTRUMENTOS EFICAZES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA REGULAÇÃO – PRÁTICAS
APLICADAS PELAS AGÊNCIAS REGULADORAS NO BRASIL E PRÁTICAS QUE GERAM
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS USUÁRIOS

No exercício de realizar este trabalho encontrei várias referências de quais seriam os princípios para a
qualidade da atividade regulatória. Do estudo de vários modelos que encontrei concluo que podem ser
resumidos em 05 princípios:
SEGURANÇA JURÍDICA – Não dá para falar em qualidade de regulação sem segurança jurídica.
As normas criadas devem ser consistentes. Não podem estar em contradição com outras normas. Não devem
ser alteradas sem critério. E, conforme o caso, as alterações devem ser progressivas, causando o menor
impacto possível, no mercado, no regulado e para o usuário.
PROPORCIONALIDADE – Não só a pena deve estar de acordo com a gravidade, mas toda
norma deve ser avaliada do ponto de vista dos custos para o regulado x benefícios aos usuários.
TRANSPARÊNCIA – ACCOUNTABILITY – As regras não devem apenas estar claras e
acessíveis. O regulado e o usuário devem compreender o sentido da norma.
FOCO – FIT FOR PURPOSE (APTO PARA O EFEITO) – As metas a serem atingidas com a
norma devem ser precisas, caso contrário o efeito esperado não será alcançado
PARTICIPAÇÃO SOCIAL – A melhor regulação só pode ser alcançada com participação social
efetiva. A participação da sociedade legitima as ações regulatórias, atende aos anseios da sociedade de forma
mais eficaz e se adequa ao mercado e aos regulados de forma mais eficiente.
Partindo do enquadramento nestes princípios estudamos os instrumentos de regulação existentes. Nesse estudo
foi possível identificar que algumas dessas práticas vem sendo aplicadas por várias agências reguladoras pelo
Brasil e quais podem alcançar os melhores resultados, que é trazer melhoria na qualidade de vida do usuário
1. Supervisão da regulação – “Cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém”
O assunto é polêmico. Quem guarda os guardiões? O temor sobre o tema se justifica, pois acredita-se que pode
interferir na independência das agências reguladoras. Entretanto, nos países onde a atividade regulatória
nasceu a supervisão ocorreu sem traumas.
Em brilhante artigo sobre o tema o ex-diretor da AGR e ex-presidente da ABAR Wanderlino Teixeira de
Carvalho1 afirma categoricamente que o Brasil acabará por adotá-lá, pois será uma exigência da sociedade
brasileira.
Segundo ele a atuação da supervisão serviria para identificar reguladores nocivos para o sistema e para o
interesse público. Mas não se limitaria a isso. Sua função primordial será a de contribuir para o crescimento da
qualidade e um efetivo instrumento de melhoria na prestação de serviços públicos regulados.
Segundo Jadir Dias Proença2 a supervisão da regulação se justifica “...porque corrige e inibe falhas de
regulação. Os reguladores podem cometer erros, optando por adotar regulação mal formulada, ignorando
objetivos sociais externos à sua missão, procurando ampliar o seu próprio poder ou, ainda, servindo aos
interesses de grupos específicos em detrimento do bem-estar social.”
Segundo PROENÇA a supervisão pode melhorar os resultados sociais globais ao exigir dos reguladores o
confronto e resolução desses conflitos de escolha (“trade-offs”) por meio da avaliação de todas as
consequências de cada opção regulatória, incluindo danos e benefícios secundários, bem como por meio de
mecanismos de coordenação entre as agências. Também pode contribuir para melhorar a qualidade da
regulação, pois auxilia os reguladores a trocar experiências a respeito dos melhores métodos de análise de
risco, custo e regulação, assim como sobre os melhores instrumentos e desenhos de políticas regulatórias.
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PROENÇA adverte ainda para o risco da supervisão. Se for imposta uma carga excessiva aos reguladores,
podem ocorrer atrasos, imobilismo ou tentativas de burla. Pode ainda levar os reguladores a esperar demais
antes de agir.
Ele resume afirmando que pode haver falhas tanto nos mercados como nos governos. Mercados imperfeitos
associados a regulação imperfeita podem gerar resultados imperfeitos, que podem às vezes, embora nem
sempre, ser até piores do que a ausência completa de regulação. Daí a necessidade de supervisionar a atividade
regulatória para evitar distorções.
Em Goiás a AGR é supervisionada. O modelo adotado ali é de uma Comissão de Supervisão da Regulação ou
CSR. A própria lei que a criou estabeleceu explicitamente que um de seus objetivos é o de zelar pela
independência decisória da AGR. Quem tiver interesse em conhecer o inteiro teor das leis que regem este
sistema a legislação está disponível no site www.gabinetecivil.goias.gov.br.3
No âmbito federal a União discute desde 2010 a possibilidade de criar um órgão para executar as análises do
impacto da atuação de cada agência e dar mais abrangência aos estudos - o Organismo de Supervisão
Regulatória (OSR). Com isso, porém, foi reaceso o temor de que o Executivo tenha mais controle sobre a
atuação das dez agências reguladoras e de outras autarquias, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
(Ibama) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que poderiam ter suas normas avaliadas pelo OSR.
Em todos os países em que foi adotada a supervisão está ligada à Análise do Impacto Regulatório. Não
encontrei em minhas pesquisas argumentos contrários que fossem embasados em fatos que trouxeram
resultados realmente prejudiciais. Onde foi aplicada só trouxe benefícios.
2. Regulação Sunshine – “Camarão que dorme a onda leva”
Em tradução livre: Amanhecer ou brilho do sol. E é exatamente o que se propõe este instrumento. Jogar uma
luz sobre o setor. Mostrar os resultados e com esta exposição constranger os prestadores a melhorar sua
performance ou mantê-la elevada.
De acordo com o professor Rui Cunha Marques 4 a regulação Sunshine firma-se na divulgação dos resultados
do desempenho dos prestadores e na sua comparação com os restantes “… tem sucesso através da pressão dos
usuários e dos cidadãos, por intermédio dos seus grupos de defesa e de representação, da mídia, da classe
política (Governo e partidos políticos), das ONG e dos cidadãos em geral.”
Os prestadores que apresentam um fraco desempenho ficam “constrangidos” e, por conseguinte, terão
propensão a corrigir os desvios manifestados.
A exposição e a discussão pública da performance do regulado desencadeia efeitos bastante positivos.
Funciona principalmente em mercados com vários prestadores de serviços pois a introdução de
competitividade entre os prestadores estimula o aumento progressivo da performance do setor.
Mesmo isoladamente tem efeito eficaz, mas em conjunto com outras práticas possui resultados muito
melhores. Seus efeitos são principalmente no aspecto da qualidade dos serviços prestados.
PIMENTA defende que ela obedece a algumas etapas:







Coleta e comunicação dos dados;
Validação dos dados
Determinação e interpretação dos indicadores
Análise da performance e recomendações
Síntese
Publicação

Ele ressalta ainda que “...compreende sempre a aplicação de mecanismos de benchmarking (através de
indicadores ou de outros métodos), em maior ou menor grau.
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Para atingir a eficácia deve atender a alguns requisitos:






A publicitação dos resultados não deve corresponder apenas aos regulados, mas incluir outros, para
que a comparação entre os diferentes prestadores seja possível;
Os resultados devem ser difundidos conjuntamente com os valores esperados ou de referência;
A publicação dos resultados deve ser próxima e acessível aos usuários, preferencialmente na internet;
Deve ser desencadeado um debate público sobre os resultados manifestados com a presença dos
diferentes stakeholders;
Adotar um sistema de targets para classificar o desempenho. Clareia e expõe os resultados. (tipo
sistema de cores)

Para estimular a melhoria da performance pode-se criar um sistema de incentivo. Criar um mecanismo de
prêmios e penalizações.
Esse sistema pode e deve alcançar as tarifas. Melhor desempenho, maiores tarifas. Usuários satisfeitos pagam
tarifas mais facilmente.
3. Integração de informações – “Uma andorinha só não faz verão”
Jadir Dias Proença5 esclarece que este tipo de atuação regulatória funciona com o desenvolvimento de uma
“rede de regulação”. As redes, em suma, representam um conjunto de agentes autônomos, unindo ideias e
recursos em torno de valores e interesses compartilhados. Pode‐se entender que a rede é uma estrutura não
linear, descentralizada, flexível, sem limites definidos, estabelecendo‐se por relações horizontais de
cooperação. No ambiente regulatório, a rede, com em seu dinamismo, pode funcionar como um espaço de
compartilhamento de informação e do conhecimento. Espaços que podem ser presenciais e/ou virtuais, em que
agentes com objetivos convergentes compartilham experiências, criando bases e gerando informações
relevantes para o setor em que atuam.
PROENÇA aconselha a seguir os seguintes passos: coleta, tratamento, armazenamento e disponibilização de
dados e informações entre os agentes envolvidos na regulação, e ainda, primar por:





integrar todos os atores envolvidos nas políticas regulatórias;
utilizar linguagens e conceitos unificados;
ser flexível em seu aspecto funcional e tecnológico;
estruturar e facilitar, mas não esgotar a troca de informações entre as partes.

Quanto mais incerta e mais complexa a questão que demanda regulação, mais eficiente será este modelo por
tornar qualquer ação regulatória mais consistente.
Defendo que existem duas vertentes desse modelo: externo e interno. No âmbito externo ao do ambiente
regulado nossos exemplos de maior sucesso são as câmaras técnicas da ABAR e os Congressos que primam
pela apresentação de trabalhos técnicos, já que vários contatos são realizados e os conhecimentos são
multiplicados. Agentes reguladores mais experientes expõem seus trabalhos e os demais agentes podem
utilizar o que se enquadra em sua realidade.
Entretanto não existe uma sistematização das informações. Muito importante é que se crie um sistema para
que as informações disponíveis sejam acessadas por todos os interessados com facilidade.
No âmbito interno de cada ente regulador pode-se adequá-lo à uma espécie de rede de políticas públicas
(policy network). Aqui as relações são interdependentes e não hierárquicas. Uma variedade de atores que
compartilham interesses comuns acerca de uma política pública fazem um intercâmbio de recursos na busca da
consecução desses interesses compartilhados, reconhecendo que o caminho da cooperação é o melhor modo de
se atingir os objetivos comuns. Pode-se unir, governo, prestadores de serviços, entidades representativas de
trabalhadores e usuários de serviços para, ouvindo cada um desses atores, construir a melhor solução para
todos os entes envolvidos.
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Por ser uma forma de regulação compartilhada costuma-se obter excelentes resultados. Como o prestador de
serviço participa ativamente de todo o processo inibe a rebeldia no cumprimento das obrigações alinhadas.
4. Simplificação administrativa e regulatória – “Toda regra tem exceção”
Os usuários dos serviços públicos esperam da administração os seguintes resultados: Fácil acesso, Rapidez,
Conveniência e Cortesia. Mas será que é isso que vem sendo entregue?
A simplificação é só uma das formas da Melhor Regulação para que se possa realizar esta entrega.
MARIA MANUEL LEITÃO MARQUES6 em trabalho apresentado à OECD nos dá algumas diretrizes que
podemos adequar à nossa realidade:








Reduzir os custos de contexto para cidadãos e empresas;
Análise de custos x benefício dos procedimentos;
Libertar a Administração Pública de tarefas inúteis;
Desenvolver indicadores de qualidade envolvendo os usuários nesta definição;
Facilitar o cumprimento da lei e eliminar a burocracia inútil;
Gerar hábitos de participação e transparência
Promover a transparência e a avaliação de resultado

É importante observar que nada disso é fácil de ser implementado, mas não é impossível. É cediço que a
administração cumpre leis, mas é possível avançar na simplificação.
Simplificar não significa sempre deslegalizar, tampouco desregulamentar ou descumprir leis e regulamentos.
Simplificar significa regular melhor
Simplificar não significa ignorar as complexidades do mundo real. Significa fazer com que os procedimentos
associados a essa complexidade sejam mais simples de seguir.
Simplificar não significa menosprezar o papel do Estado nas sociedades modernas. Significa valorizá-lo
tornando o serviço público mais eficiente.
As principais dificuldades para implementação dessa técnica são a ausência de cultura de simplificação na
administração e na produção legislativa, a falta de cultura de medição de resultados e de avaliação de
impactos, uma tradição de gestão da Administração Pública com uma lógica assente nas prioridades da oferta e
demasiado verticalizada.
Alguns exemplos de como implementar:







Converter formulários de papel em formulários eletrônicos e disponibilizá-los on line;
Promover uma reengenharia organizacional
Aumentar a eficiência e a transparência da atuação administrativa com melhoria nos processos
internos;
Desenvolver serviços integrados e multicanais;
Harmonização dos setores envolvidos;
Permitir que haja um local onde toda a legislação sobre o setor esteja disponível ao usuário. Uma
espécie de “google legislativo” que permita uma busca intuitiva.

Para aas agências federais como Anvisa, Ancine e ANS que tratam com inúmeros regulados de diferentes
realidades e dispersos pelo país é muito útil e os resultados são excelentes.
A Anvisa7 em 2014 divulgou uma proposta de simplificação administrativa que pode ser consultada na
internet. O endereço está disponível na relação bibliográfica.
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5. Formulação de guias de boas práticas – “A pressa é inimiga da perfeição”
Neste tópico entendemos de grande relevância que os entes reguladores formulem um guia técnico de práticas
regulatórias. Não se trata de orientações aos prestadores de serviço, mas sim de uma sistematização das
atividades do próprio ente regulador no exercício de suas atividades.
Esse trabalho orienta e padroniza o trabalho dos entes reguladores. Identifiquei a realização deste trabalho em
duas agências reguladoras: ANS8 que desenvolveu um guia de boas práticas regulatórias e a ANVISA 9 que
buscou aperfeiçoar o seu processo de regulamentação.
Os guias aprimoram o trabalho do regulador e garantem uma melhor qualidade e efetividade na regulação.
Ademais, contribui para o fortalecimento da governança regulatória e para a criação de um ambiente
regulatório seguro para a população e estável para os negócios e investimentos no país.
Importante esclarecer que os guias não devem engessar a atividade regulatória. Eles devem servir de trilha e
não ser um trilho.
6. Edição de normas com data pré-definida para revisão pós implementação (sunset clauses) –
“Águas passadas não movem moinhos”
A revisão da norma é de extrema importância para verificar: Os objetivos regulatórios foram alcançados? O
uso dos recursos está corretamente aplicado, alcançando os benefícios esperados? Será que os riscos corretos
foram identificados?
Data de expiração da regulação. Permite um prazo para avaliar e melhorar ou ainda questionar antes de pôr em
prática.
7. Análise das demandas de ouvidoria com foco na prevenção – “Um homem prevenido vale por
dois”
Não basta analisar as demandas que chegam dando uma solução definitiva de caso a caso. É necessário criar
um plano de ação que contemple a identificação de problemas repetitivos e busque soluções coletivas e
preventivas do referido problema.
O trabalho de levantamento de queixas em programas de TV, sites e jornais impressos deve seguir a mesma
lógica.
Trata-se de uma ação repressiva que embasa uma ação preventiva já que esta última é muito mais eficaz.
Evitar ter que dar tratamento às demandas de ouvidoria e de imprensa é muito melhor do que enfrenta8. Fortalecimento da governança regulatória - “A união faz a força”
Uma boa governança é requisito essencial para o desenvolvimento sustentável, o crescimento econômico, a
equidade social e direitos humanos. As boas práticas regulatórias constituem as ferramentas para a base da
Governança Regulatória.
O conceito de Governança Regulatória adotado neste trabalho teve como base os conceitos da OCDE –
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ‐ traduzindo‐se na busca de autonomia,
transparência e controle social, responsabilização (accountability) e aprimoramento das ferramentas
regulatórias e institucionais, visando a melhoria da qualidade regulatória.
Andrea Nartiza Silva Marquim de Araújo10 define Governança da seguinte forma: “A partir da exposição de
entendimentos diferenciados por diferentes autores acerca da conceituação de governança, é possível afirmar
que o assunto constitui um conceito novo que traz em sua raiz a capacidade de conduzir os processos de
formulação, execução e avaliação de políticas públicas integrando instrumentos e mecanismos de gestão que
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viabilizem harmonizar as relações econômicas e sociais, privilegiando o fortalecimento das ações
governamentais, por meio da eficácia e efetividade dos resultados esperados e da transparência dos processos
voltados ao bem estar da sociedade.”
O TCU em 2011 em seu Referencial Básico de Governança definiu que Governança Regulatória está
relacionada com as regras e as práticas que regem o processo regulatório, a sistemática de interação entre os
atores envolvidos e o desenho institucional no qual estão inseridas as Agências Reguladoras, bem como os
meios e instrumentos utilizados pelos reguladores em prol de uma regulação eficiente, transparente e legítima.
O Tribunal de Contas da União aponta em seu Referencial Básico de Governança, os benefícios da boa
governança no setor público:
 Garantir a entrega de benefícios econômicos, sociais e ambientais para os cidadãos;
 Garantir que a organização seja, e pareça responsável para com os cidadãos;
 Ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços efetivamente prestados para cidadãos e usuários, e
manter o foco nesse propósito;
 Ser transparente, mantendo a sociedade informada acerca das decisões tomadas e dos riscos envolvidos;
 Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão;
 Dialogar com e prestar contas à sociedade;
 Garantir a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos;
 Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores;
 Definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade;
 Institucionalizar estruturas adequadas de governança;
 Selecionar a liderança tendo por base aspectos como conhecimento, habilidades e atitudes (competências
individuais);
 Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento
adequado entre eles;
 Garantir a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos;
 Utilizar‐se de controles internos para manter os riscos em níveis adequados e aceitáveis;
 Controlar as finanças de forma atenta, robusta e responsável;
 Prover aos cidadãos dados e informações de qualidade (confiáveis, tempestivas, relevantes e
compreensíveis).
Governança não deve ser confundida com Governabilidade. A governança tem um caráter mais amplo. Vai
além da governabilidade. Dessa forma, a governança refere-se a padrões de articulação e cooperação entre
atores sociais e políticos e arranjos institucionais que coordenam e regulam transações dentro e através das
fronteiras do sistema econômico, incluindo-se aí não apenas os mecanismos tradicionais de agregação e
articulação de interesses, tais como os partidos políticos e grupos de pressão, como também redes sociais
informais e associações de diversos tipos. Ou seja, enquanto a governabilidade tem uma dimensão
essencialmente estatal, vinculada ao sistema político-institucional, a governança opera num plano mais amplo,
englobando a sociedade como um todo.
9. Solução alternativa de conflitos – “Um bom acordo é melhor que uma boa briga”
A mediação, a conciliação a arbitragem e os TAC’s. Conseguir com que o prestador de serviço por conta
própria cumpra determinada inconformidade é muito mais eficiente do que a punição. Pois o prestador pode
recorrer, sofrer a punição e não reparar o dano, de forma que o custo de todo esse movimento não trouxe
ganho nenhum para o usuário.
Intermediar conflitos antes que eles cheguem ao judiciário. A expertise da agência permite um juízo de valor
muito mais consistente do que o de um juiz. Para isso a agência precisa ser forte, reconhecida e exarar
confiabilidade. O usuário tem que reconhecer no ente regulador a isenção.
Eu tive a oportunidade de abordar esse tema no Congresso da Abar de 2011. Apresentei um trabalho técnico11
que abrangia a análise desses três institutos, que faço questão de transcrever.
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9.1. Mediação
A mediação é uma solução do conflito gerida pelas próprias partes. Encerra o impasse de forma
rápida e satisfatória para os envolvidos. A atuação das agências se daria na identificação do objeto do
conflito, na aproximação das partes e na ponderação sobre os possíveis caminhos para o impasse
criado.
Não é uma decisão unilateral e sim uma decisão negociada, cujo objetivo principal é o benefício
de todos. Luiz Bacellar 12 esclarece quais as funções do agente mediador, que sugiro seja conduzida
pela Agência: “ As funções do mediador são (1) coopera, ajudando a discutir com respeito, (2)
coordena os debates, (3) ressalta convergências e divergências, (4) investiga os pontos de atrito, (5)
motiva a criatividade na procura de soluções, (6) auxilia as partes a descobrirem seus reais interesses,
permitindo que o acordo firmado seja justo, equitativo e duradouro.
Não sendo alcançado o ajuste cabe ao mediador recomendar outras formas para a solução do
conflito.

9.2. Conciliação
A conciliação difere da mediação uma vez que o conciliador deve ser mais objetivo, não
adentrando demais ao mérito da questão. Deve formular uma proposta que seja adequada às
necessidades das partes e esteja em consonância com os argumentos trazidos.
Pode parecer repetitivo após a mediação frustrada proceder-se à conciliação. Entretanto a
conciliação é uma etapa legal no procedimento de arbitragem (art. 21, §4º, da Lei nº 9307 de 1996)
que deve ser tentada antes da arbitragem. Ademais, se houver acordo este será homologado pelo
árbitro nos termos da lei citada.

9.3. Arbitragem
O procedimento de arbitragem é regulado pela lei 9.307/96 e deve nortear as normas a serem
expedidas pelas Agências caso pretendam adequar seus procedimentos internos. Entretanto estes
serão apenas subsidiários uma vez que a norma já é específica sobre o tema.
O principal fator nesse tipo de solução é que as partes aceitem o(s) árbitro(s), uma vez que a
compulsoriedade deve ser refutada. Por isso é importante a comprovação inequívoca de concordância
com o método e o comparecimento das partes aos atos do processo.
Uma forma de garantir ainda a utilização do referido método é incluir a cláusula compromissória
no contrato de prestação de serviços. A publicidade do método em forma de cartilha é importante para
que o usuário compreenda integralmente seus direitos.

9.4. Outras
Entendo que as Ouvidorias são um meio à disposição dos usuários que ainda é subutilizado ou
utilizado de forma inadequada. Investir na formação adequada dos servidores e em publicidade que
orientem a correta utilização desses serviços pela população.
Entendo que a lei de defesa dos usuários de serviços públicos pode prever a possibilidade de dar
competência às Agências para firmar Termos de Ajustamento de Conduta com força executiva, que
seria também uma solução.
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10. Regulação light-handed – “Quem espera sempre alcança”
Stéphanie Braconier citada por Aragon Érico Dasso Junior13 define este modelo como sendo a “aplicação do
Direito geral da concorrência por uma instância comum para os diversos setores.”
Normalmente o regulador emite advertências, conclui acordos, elabora informes, obriga aos operadores
publicar determinadas informações, etc. É considerada uma forma leve de regulação. É quase um
monitoramento apenas.
Só pode ser usada em ambientes e mercados estáveis. Não é aconselhável utilizar no Brasil. Não se enquadra
aos modelos de agências reguladoras que temos aqui. Consta deste trabalho, pois a proposta é compilar o
maior número possível de instrumento existentes e esta é uma forma de regulação, mas não está adequada à
nossa realidade, tampouco traria.
De acordo com Moacir José Serpa14 a Agência Reguladora, por ser um órgão diferenciado no ordenamento
jurídico brasileiro, com poderes de fiscalização e regulação mais abrangente que as demais autarquias, é
fundamental que realizem ajustes e correções no modelo vigente, a fim de que sejam vistas como organismos
capazes de atender aos anseios da coletividade e não meros controladores/fiscalizadores das concessionárias
de serviços públicos (SERPA, 2003, p. 132).

11. Consulta pública, Audiência pública e transparência – “Quem cala, consente”
A consulta pública é o meio pelo qual o regulador consulta a sociedade sobre os potenciais efeitos de uma
determinada política ou norma que pretende instaurar. Para que seja efetiva, é necessário avançar a consulta
para além das partes interessadas. Vários setores da sociedade civil organizada devem ser consultados, pois
sempre agregam impactos ou sugestões que muitas vezes somos incapazes de prever.
É um importante instrumento para legitimar os atos normativos expedidos pelas agências. Qual será a
autoridade de um cidadão, da imprensa ou de um prestador de serviço em questionar determinada norma em
vigor, se quando do estudo para sua implantação, mesmo sendo convidado, foi omisso em participar.
É a transparência por excelência. Permitir que o beneficiário de determinada norma tenha a oportunidade de
analisá-la, criticá-la e até melhorá-la dá à referida norma uma legitimidade que não se obtêm com outro
instrumento.
Na consulta pública é conferido um prazo para que os interessados, tendo amplo acesso ao documento posto,
tenham a oportunidade de interferir em sua construção. Obviamente que nem todas as sugestões são acatadas.
Entretanto, as negativas devem ser embasadas em argumentos técnicos e todas as manifestações devem ter
resposta.
A audiência pública é um instrumento similar, complementar. As diferenças primordiais estão no fato de que
as sugestões têm uma data e local pré-definidos para serem recebidas, e, os interessados e toda a sociedade
ouvem as explanações uns dos outros.
A audiência deve ocorrer em local de fácil acesso, em horário que permita o comparecimento do maior número
de participantes interessados possível, e, preferencialmente, em local público.
Tanto na Consulta como na Audiência os eventos precisam ser amplamente divulgados. Só assim se permite a
efetiva participação. Só assim se alcança a efetiva transparência. Deve ser percebido um esforço do ente
regulador para atingir o maior número possível de participantes. Envio de cartas, e-mails e utilização das mais
diferentes plataformas de mídia.
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12. AIR – Análise do Impacto Regulatório – “Quem procura sempre acha, senão um prego, uma
tacha”
Segundo a OCDE15 este é o instrumento soberano para atingir a qualidade regulatória. Eduardo Bizzo de
Pinho Borges16 defende que outros mecanismos, normalmente utilizados de forma independente estão
inseridos no AIR, podendo este ser considerado o instrumento de qualidade regulatória por excelência, pois
tem a capacidade de incorporar, em seu amplo processo, outros instrumentos.
Trata-se de uma ferramenta fundamental que tem por objetivo fornecer informações às autoridades
regulamentadoras para antever as consequências da implementação da regulação técnica e subsidiar o processo
decisório da sua concepção e adoção.
As ferramentas analíticas mais utilizadas da AIR são:
1) análise de custo-benefício - benefícios quantificados em termos monetários e avaliado o resultado líquido
da relação custo-benefício, é valorado em termo de economia como um todo e não individualmente;
2) análise de custo-eficácia - compara os custos de opções diferentes que fornecem os mesmos resultados,
avalia propostas em que é mais fácil quantificar os benefícios do que valorá-los em termos monetários;
3) análise de riscos - são estabelecidos os limites aceitáveis e efetuado o inventário dos riscos para identificar
os que são críticos, estudar medidas para tratá-los e verificar se passam a ser aceitáveis após a aplicação do
tratamento.
Flávia Neves Rocha17 “Diferentemente de outros processos de tomada de decisão, inacessíveis à participação
social, a AIR expõe o mérito das decisões e o impacto das ações a partir de processos de consulta pública
sobre documentos que estabelecem objetivos e efeitos de uma proposta de regulação. Essa consulta aumenta a
transparência do processo regulatório e favorece a resposta do público com informações importantes,
fornecendo controle de qualidade dos impactos identiﬁcados e melhorando a qualidade da informação na qual
as decisões serão baseadas.”
Em 1995, a OCDE desenvolveu uma lista de perguntas que ajudam os reguladores a analisar implicações das
opções regulatórias e avaliar se a proposta escolhida será efetiva e eﬁciente:
1. O problema está deﬁnido claramente?
2. A ação governamental é justiﬁcada?
3. A regulação é a melhor forma de ação governamental?
4. Existe base legal para a regulação?
5. Qual o nível apropriado de governo para esta ação?
6. Os benefícios da regulação justiﬁcam os custos?
7. A distribuição dos efeitos na sociedade é transparente?
8. A regulação é clara, consistente, compreensível e acessível aos usuários?
9. Todas as partes interessadas tiveram a oportunidade de apresentar suas sugestões/considerações?
10. Como a aplicação e cumprimento da regulação serão obtidos?
Entendemos que a melhor regulação depende de realização de AIR. Em menor ou maior grau, com espectro
investigativo maior ou menor, mas não se pode desprezá-la. A regulação só proporcionará melhor qualidade de
vida aos usuários se o AIR tiver sido aplicado a cada norma reguladora, pois somente desta forma será
possível medir se os resultados obtidos são os esperados.
O PRO-REG dispõe de um trabalho18 realizado em 2010 em que aborda Análise de Impacto Regulatório
servindo de norte para todos os entes reguladores.
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CONCLUSÃO
Podemos afirmar que a qualidade da regulação no Brasil está aquém do desejável. Por uma série de fatores que
são, muitas vezes, alheios à vontade e ao empenho dos reguladores. Importante é manter o debate e a formação
sempre crescente.
Alguns instrumentos efetivamente não dependem dos reguladores, mas do governo. A aprovação da lei geral
das agências reguladoras e a implementação do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização,
por exemplo. Tais medidas, podem sim contribuir para a melhoria da qualidade da regulação
Esperamos com este trabalho ter compilado o maior número possível de instrumentos eficazes à disposição
dos reguladores. Não pretendemos exaurir o assunto. Afinal, sobre cada um dos instrumentos apresentados
existem trabalhos inteiros que expõem suas características de forma muito mais abrangente.
É importante termos em mente que uma regulação é de qualidade se a mesma é efetiva, transparente e
responsável. Mais um triângulo para guiar o trabalho dos reguladores. E pra terminar com um bom ditado: “As
necessidades unem, as opiniões separam”. Este trabalho apresenta a minha opinião, espero humildemente que
tenha contribuído para atender sua necessidade.
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