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Introdução 

Pesquisas recentes apontam que desde a aprovação da Constituição Federal em 

1988 foram editadas no Brasil cerca de 4,7 milhões de normas, consideradas as 

três unidades da federação1. Esse enorme arcabouço legal, ainda que a título de 

melhor organizar as relações políticas, econômicas e sociais em nosso País, em 

verdade causam transtornos de toda ordem e torna muito difícil, ou quase 

impossível, o seu correto ordenamento. Sabe-se que juridicamente o Brasil adota o 

direito público como referência normativa, o que faz com que toda e qualquer 

competência deva ser normatizada para tanto; mesmo assim, não se justifica a 

enorme compulsão em expedir regras, normas, etc., fazendo com que, nesse 

quesito, sejamos superados em números de normas apenas pela Itália – origem do 

direito público, e pelo Código de Hamurabi, editado na Mesopotâmia em 1700 aC. 

Para se ter uma ideia do tamanho e complexidade do ambiente legal no Brasil, 

basta ver que: 

 Temos uma edição média de 784 normas por dia útil, e quase 309 mil 

normas tributárias, ou a edição de 1,91 norma desse tipo, por hora; 

 Nos últimos 25 anos foram feitas quinze reformas tributárias e vários 

tributos foram criados, tais como a Contribuição Provisória sobre a 

Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de 

Natureza Financeira (CPMF), a Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS); a Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico (CIDE); a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), o 

Programa de Integração Social sobre Importação (PIS) e o Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza, importação (ISS) e por aí afora; 

 E mais, 45% de toda esse arcabouço legal dispõe sobre a área social: 

saúde, educação, segurança, trabalho, salário e impostos, e 

 Cabe, ainda, comentar sobre o grau de complexidade que reserva as 

normas que têm em média cerca de 3.000 palavras e que, por assim ser, 

deveriam vir acompanhadas de uma espécie de sumário executivo para 

explicar o que, de fato, se quis dizer com aquele emaranhado de palavras 

de difícil compreensão. 

Diante desse quadro há que se questionar sobre o que fazer para enfrentar ou 

mesmo para tentar dar uma mínima racionalidade a esses assustadores números 

legislativos. Sabe-se que existem eficientes instrumentos de reforma e melhoria da 

qualidade da regulação que já foram experimentados em vários países e que se 

pode ajustá-los às nossas prementes necessidades. Uma alternativa seria promover 

uma simplificação dos complexos e burocráticos processos administrativos e das 

barreiras administrativas: artigo publicado em 2012 no Jornal Folha de São Paulo 

apontou que entre 183 países avaliados, o Brasil ocupa o 179º lugar entre os países 

mais burocráticos no mundo2. 

                                                           
1
 Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação: Quantidade de Normas Editadas no Brasil, 25 

anos da Constituição Federal de 1988.2013. 
2
 O Ranking da Burocracia (FSP, 15.02.2012). 
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Outra alternativa seria promover uma avaliação dos riscos regulatórios para 

demonstrar a acuidade que se deve ter para que não se comprometam ainda mais 

problemas que teriam solução outra que não a edição de uma norma ou regra para 

tanto, além de adotar padrões de consulta pública obrigatória como forma de fazer 

com que os grupos afetados possam se manifestar sobre a oportunidade e 

conveniência de suas relações serem normatizadas. 

Escapa da nossa cultura regulatória a avaliação da sustentabilidade de 

regulamentações, quer dizer, não se estabelecem prazos para saber da viabilidade 

de se manter normas que foram criadas e editadas com vistas a dar respostas a 

circunstâncias que surgiram e que após um determinado prazo deixaram de existir: 

e mesmo sem essa condição básica, a norma permanece e pode vir a ser 

apropriada de maneira escusa, para fins nada lícitos (rent seeking, por exemplo). 

No ambiente internacional, como é o caso da União Europeia, foram criadas 

ferramentas bastante úteis para mensurar e promover ajustes – rever, revogar, 

aplicar guilhotina, etc., no estoque regulatório (e também para melhorar o fluxo 

das novas regulações) como o Modelo de Custo Padrão (Standard Cost Model3) 

desenvolvido inicialmente na Holanda e utilizado por vários países para avaliar o 

custo administrativo provocado pela regulação. Sabe-se que o Reino Unido, 

Austrália e os Países Baixos exigem como condição prévia ao envio de novas 

normas para os seus parlamentos que essas venham acompanhadas dessa análise, 

avaliando, em especial, os impactos que afetariam as pequenas e médias 

empresas. Tal a importância que existe, inclusive, junto à Comissão Europeia um 

Conselho de Ministros encarregado de acompanhar e monitorar a utilização dessa 

ferramenta. 

Dentre essas alternativas para equacionar a reforma do estoque e dos 

procedimentos regulatórios e melhorar a qualidade da regulação, uma dessas 

ferramentas chama a atenção pela pronta eficiência no trato dessas espinhosas 

questões: a Análise do Impacto Regulatório – AIR, bastante utilizada no cenário 

internacional e que vem sendo implementada pelas agências reguladoras federais 

no Brasil desde 2010 com o apoio do Governo Federal por intermédio do Programa 

de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação – PRO-

REG. 

O PRO-REG, criado por meio do Decreto nº 6.062, de 16 de março de 2007, está 

sendo executado pelo Governo Federal, por intermédio da Casa Civil da Presidência 

da República. As ações desenvolvidas no âmbito do Programa visam a promover o 

fortalecimento dos mecanismos institucionais para gestão em regulação, propiciar 

condições para a melhoria da qualidade da regulação, consolidar a autonomia 

decisória das agências reguladoras federais, e aperfeiçoar os instrumentos de 

supervisão e de controle social. 

A implementação do PRO-REG tem como instituições parceiras as agências 

reguladoras, os ministérios aos quais estão vinculadas as agências reguladoras, o 

                                                           
3
 Desenvolvido na Holanda e hoje adotado em vários países europeus como os Países Baixos, o Reino 

Unido, a Holanda e a Austrália. O PRO-REG está se propondo a divulgar e disseminar essa ferramenta 
por meio de cursos, seminários e oficinas, inclusive com a participação de representantes da Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria – COFEMER do México e da Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico - OCDE. 
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Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, vinculado ao Ministério da 

Justiça, além dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

a Associação Brasileira das Agências de Regulação – ABAR, o Tribunal de Contas da 

União - TCU, o Ministério Público - MP, o Fórum Nacional das Entidades de Defesa 

do Consumidor, a Confederação Nacional da Indústria - CNI, a Câmara Americana 

de Comércio Brasil – Estados Unidos - AmCham, entre outros. A atuação dos 

órgãos e entidades envolvidas se dá mediante a negociação de propostas de ações 

concretas, compatíveis com os componentes do PRO-REG, a serem implementadas 

no âmbito dos próprios ministérios ou das agências reguladoras. 

Contextualização da AIR 

Como contraponto à excessiva discricionariedade ainda presente no processo 

decisório em regulação, a AIR enquanto uma avaliação ex-ante dos custos e 

benefícios de regulações novas e ex-post daquelas já existentes, representa um 

efetivo instrumento de apoio ao processo de tomada de decisão: os benefícios da 

utilização dessa ferramenta vão desde (i) o fortalecimento da governança 

regulatória, pois envolve todo o arcabouço institucional – servidores e dirigentes, e 

os grupos afetados pela norma a ser editada, (ii) a melhoria da competitividade do 

País via um ambiente regulatório mais sólido, transparente e previsível, e, (iii) em 

especial, promove a difusão de uma cultura e linguagem comum em termos de 

regulação. No entanto, não é demais lembrar que a AIR não se trata de um modelo 

que cabe em todas as situações, ou seja, a boa aplicação dessa ferramenta deve 

ser feita com critérios e parâmetros para evitar que essa venha a se tornar mais 

um empecilho burocrático no processo regulatório. 

Em termos clássicos4 a AIR busca a identificação e análise apropriada do problema 

que uma determinada regulação busca resolver; trata-se de uma análise difícil, 

pois, a tendência é perceber de maneira difusa o que de fato se quer equacionar 

com a nova regra. Esse falta de clareza na identificação do problema cria 

dificuldades para saber se haveria a necessidade de uma intervenção por parte do 

governo ou mesmo se os próprios agentes ou grupos afetados poderiam buscar 

uma solução. Mesmo assim, e depois de identificado o problema, deve-se 

esclarecer se já não existe uma norma que trata dessa situação que se busca 

resolver: afinal, em um universo de mais de 4,7 milhões de normas, é bastante 

provável que essa situação deve ter sido enfrentada em algum momento em nossa 

„compulsão‟ legislatória; isso evitaria ampliar ainda mais esse universo, bem como 

as indesejáveis superposições e duplicidades. 

Faz-se necessário a especificação dos objetivos a serem alcançados e dos 

stakeholders a serem afetados, e fazer uso, quando possível, de quantificação de 

custos e benefícios. Para tanto se devem elencar alternativas de solução para 

equacionar o problema identificado e que estas estejam alinhadas com o descrito 

nos objetivos listados. A análise dessas alternativas de solução é o cerne da AIR e 

deve se pautar na utilização de metodologias de análise adequadas ao que se quer 

obter enquanto resultados: caso existam informações e dados confiáveis, ou que se 

                                                           
4
 Orientações emanadas do Conselho de Política Regulatória e Governança da OCDE. Disponível em 

<http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Recommendation%20PR%20with%20cover.pdf>. Acesso 
em 22 de maio de 2014.  
 

http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Recommendation%20PR%20with%20cover.pdf
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possa mensurar ou monetizar os dados constantes da alternativa, sugere-se utilizar 

a análise custo-benefício; caso sejam identificadas alternativas de solução que 

tenham propósitos semelhantes, a análise custo-efetividade é a mais recomendada, 

pois, irá demonstrar aos decisores que ambas as alternativas de decisão analisadas 

são aplicáveis e apontar, por exemplo, para aquela que tenha o menor custo, ou 

melhor viabilidade em sua implementação. 

Existem ainda outras alternativas de análise tais como a de modelo custo padrão 

(standard cost model) bastante utilizada na Europa e que mede tão somente os 

custos ou a carga administrativa imposta aos grupos afetados pela regulação, e, 

também, a análise multicritério de decisão: muitas situações de tomada de decisão, 

em um ambiente participatório, envolvem a seleção de alternativas, eventos ou 

cursos de ação. No entanto, os agentes tomadores de decisão, geralmente, 

possuem pontos de vista conflitantes e diferentes juízos de valores; torna-se 

necessário, portanto, que estas diversidades sejam integradas. Os métodos 

multicritérios de análise de decisão aparecem como uma opção para consecução 

desse propósito. Eles provêm um maior entendimento do contexto multidisciplinar 

do processo decisório; efetuam a análise da decisão e testam a sua robustez; 

recomendam um curso de ações ou selecionam a melhor ação a ser implementada; 

validam a análise da decisão – avaliação ex post – e organizam as informações 

para decisões futuras.  

Recomenda-se sempre que todo o processo de análise seja feito com critérios e 

parâmetros bastante transparentes e permeado por pré-consultas junto aos grupos 

afetados durante a utilização da ferramenta AIR e, após o rigoroso exame das 

opções que irão subsidiar o processo decisório que essas sejam levadas a ampla 

consulta pública para que a sociedade possa acompanhar, participar e – 

possivelmente, influenciar na tomada de decisões que a afetarão. 

Como se explica o recurso crescente à AIR? 

Essa ferramenta se insere no âmbito do que se pode chamar de sucesso de 

paradigmas econômicos em administração pública – uma espécie de fé em análises 

racionais – com base em evidências, de políticas públicas. 

Por outro lado deve-se considerar o momento atual que pode ser percebido como 

uma verdadeira onda de “audit explosion” ou uma onda muito forte derivada da 

intensa atuação dos órgãos de controle, em especial mediante as auditorias 

operacionais feitas sobre os órgãos e entidades ligados à regulação. Aqui no Brasil, 

no período entre 2009 e 2010 o Tribunal de Contas da União - TCU realizou 

auditoria operacional para aferir a governança das agências reguladoras de 

infraestrutura: governança regulatória são 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, bem como os meios e 

instrumentos utilizados pelos reguladores em prol de uma regulação eficiente, 

transparente e legítima. 

Os objetivos do trabalho foram: identificar eventuais riscos e falhas estruturais que 

poderiam comprometer a regulação estatal e propor soluções de natureza 

operacional e legislativa, para fortalecer o modelo regulatório atual. A governança 

regulatória foi avaliada segundo as seguintes dimensões: mecanismos de controle, 
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competências regulatórias, autonomia, gestão de riscos e existência de avaliação 

de impacto regulatório. A auditoria buscou contribuir para a criação de requisitos 

mínimos inerentes a uma boa governança regulatória e para a consolidação do 

modelo de agências implantado no País. 

Nessa rigorosa auditoria operacional constatou-se que “as agências contam com 

processos de trabalho e formas de organização diferentes para relacionar-se com 

os diversos interessados nos serviços regulados, facilitar o controle social, dar 

transparência ao processo de tomada de decisão e divulgar suas ações. Esse fato 

pode ser explicado, em parte, pela ausência de uma lei geral que normatize, 

uniformemente, questões de governança.  

Quanto às competências regulatórias, verificou-se que não há lacunas ou 

sobreposições significativas de competência entre os órgãos setoriais e reguladores. 

Ao se comparar a legislação dos diversos setores regulados, observa-se que, em 

termos gerais, os conselhos e ministérios (poder concedente) tem a prerrogativa de 

definição de diretrizes estratégicas e de planejamento de longo prazo. Por sua vez, 

o poder de outorga, contratação, normatização e fiscalização é das agências 

reguladoras. 

A auditoria identificou, por meio da análise de deliberações, que alguns conselhos 

setoriais não estão fornecendo diretrizes estratégicas que orientem os entes 

reguladores e que delimitem objetivos de longo prazo a serem atingidos. 

Verificaram-se oportunidades de aperfeiçoamento dos instrumentos que buscam 

garantir a autonomia decisória dos entes reguladores. Apesar da previsão legal de 

que as Agências são autarquias especiais, dotadas de autonomia financeira, não 

foram detectados mecanismos formais que garantam maior estabilidade dos 

recursos orçamentários a elas destinados. Também não há tratamento diferenciado 

em relação a outras unidades orçamentárias.  

A despeito da utilização de indicadores para acompanhamento do Plano Plurianual 

(PPA) e do desenvolvimento de indicadores de desempenho específicos por alguns 

reguladores, por via de regra, as agências e os respectivos ministérios vinculados 

ainda não dispõem de metodologias sistematizadas e instituídas formalmente para 

avaliar o desempenho dos entes reguladores federais.  

O grau de transparência do processo decisório das agências é bastante 

heterogêneo. Em alguns órgãos, o nível de transparência é insuficiente e prejudica 

o acompanhamento de suas ações por toda a sociedade. Apesar de implementados 

e aplicados pelas agências reguladoras, denotou-se baixa participação da sociedade 

nos processos de controle social. Considerando que uma regulação eficiente 

pressupõe o conhecimento, pelo regulador, de todos os interesses envolvidos, a 

baixa participação dos usuários nos processos de controle social pode prejudicar a 

atividade regulatória. Os processos de audiência e consulta pública não têm 

padronização mínima de procedimentos ou de tratamento uniforme”5. 

                                                           
5
 O TCU e o Controle da Regulação: 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/regulacao/areas_atuacao/regulacao/Pu
blica%C3%A7%C3%B5es/Governan%C3%A7a_regulatoria_agencias_reguladoras.pdf. Acesso  em 23 de 
maio de 2014. 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/regulacao/areas_atuacao/regulacao/Publica%C3%A7%C3%B5es/Governan%C3%A7a_regulatoria_agencias_reguladoras.pdf
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/regulacao/areas_atuacao/regulacao/Publica%C3%A7%C3%B5es/Governan%C3%A7a_regulatoria_agencias_reguladoras.pdf
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Por outro lado, existem ainda as pressões que são realizadas direta, ou 

indiretamente - como é o caso do Brasil, feitas por organismos internacionais, como 

a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – OCDE, que de 

maneira bastante amiúde expede orientações e guias sobre governança e melhoria 

da qualidade da regulação, por intermédio de recomendações, como por exemplo, 

do Conselho sobre Política Regulatória e Governança6 que visam alcançar uma 

convergência mínima na edição de normas que regulam os agentes econômicos. 

Uma outra explicação plausível para a crescente utilização da AIR no apoio ao 

processo decisório a ser tomado com base em evidências é a preocupação do 

exercício de controle político sobre a burocracia. As agências reguladoras exercem 

um poder político delegado, ou seja, essas entidades da administração pública são 

agentes de poder que é inerente ao ente principal7. Aqui se estabelece o dilema da 

agência que trata das dificuldades que podem surgir em condições de informação 

assimétrica e incompleta, quando um principal contrata um agente, tais como o 

problema de potencial conflito de interesses e risco moral, na medida em que o 

principal está, presumivelmente, contratando o agente para prosseguir os 

interesses do principal. A ciência política observou os problemas inerentes à 

delegação de autoridade legislativa para agências burocráticas. 

Em resumo, e aqui, no caso, se está a verificar se a aplicação da legislação (tais 

como leis e demais diretivas emanadas do Poder Executivo) estaria aberta à 

interpretação burocrática, que poderia criar oportunidades e incentivos para o 

burocrata, como agente, desviar-se das intenções ou preferências dos legisladores. 

Admite-se que a variação na intensidade do controle legislativo também serve para 

aumentar os problemas principal–agente na implementação de preferências 

legislativas. 

AIR e Desenhos Institucionais no Brasil 

Tal como anteriormente mencionado nesse estudo o PRO-REG vem trabalhando 

desde 2010 para implementar a AIR no Brasil. A estratégia adotada foi a de realizar 

essa empreitada por intermédio de projetos-piloto, consideradas para tanto as 

agências reguladoras federais, tendo sempre presente que a ferramenta AIR deve 

ser implementada pelo governo como um todo, tal como evidencia a experiência 

internacional sobre esse assunto. 

Iniciou-se o processo com a adoção gradual da AIR no nível de agência com 

estratégias de adoção diversificadas, via normatização, projetos-piloto e/ou 

especificação de unidades organizacionais responsáveis, prevalecendo o modelo ad 

hoc. A vantagem dessa estratégia reside na facilidade de institucionalização da 

cultura, do processo de aprendizagem entre as agências, etc. Esbarrou-se em 

desvantagens tais como a perda da visão do „todo‟, ponto forte da AIR, e na falta 

de harmonização dos processos regulatórios em razão da flexibilização na utilização 

dos diversos modelos de análise. 

                                                           
6
 OCDE: www.oecd.org/gov/.../Recommendation%20PR%20with%20cover.pdf, 2012. 

7
 Vide: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Problema_do_principal-agente 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o_assim%C3%A9trica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o_assim%C3%A9trica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agente_econ%C3%B3mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conflito_de_interesses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Risco_moral
http://www.oecd.org/gov/.../Recommendation%20PR%20with%20cover.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/Problema_do_principal-agente


 

8 
 

Por outro lado, faz-se necessário construir os critérios e parâmetros de escolha das 

iniciativas de AIR, pois, de outra forma, se defrontaria com o problema de dupla 

mão: a uma, a AIR pode ser um eficiente processo de produção de informações 

para subsidiar o processo decisório, a outra, pode se tornar em mais um 

instrumento burocrático a ser utilizada precariamente e em desacordo com as 

capacidades reais de cada órgão ou entidade instituidora da mesma. 

Resultados Alcançados no Brasil 

A AIR teve a adoção formal na maioria das agências reguladoras, algumas delas, 

inclusive, editaram normativos para obrigar o uso dessa ferramenta em suas 

análises, ao contrário do PRO-REG que não propugnou pela edição de nenhuma 

norma nesse sentido, pelo menos enquanto a AIR não for de domínio em boa parte 

dos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta. No 

entanto, deve-se admitir que os resultados obtidos até o presente momento são 

ainda insignificantes no processo de implementação. 

Não há nenhum demérito no estágio de desenvolvimento da iniciativa brasileira, 

pois, trata-se de um processo e não de um produto e países com maior tradição e 

anterioridade no uso da AIR ainda exibem resultados modestos e não é exagero 

afirmar que boa parte dos países da Europa como França, Alemanha, Espanha e 

Itália não usam avaliações econômicas robustas e lá, como aqui, falta 

conhecimento, informações confiáveis, dados insuficientes e, em alguns casos, as 

análises são feitas para justificar decisões que já haviam sido tomadas. Mesmo 

países que adotam a AIR como rotina apresentam problemas relativos a análises 

econômicas no que diz respeito a estimativas de custo e benefício, de identificação 

incorreta do problema a ser enfrentado, ou mesmo de falhas na seleção e análise 

de alternativas de resolução do problema identificado e, principalmente, na escassa 

utilização da AIR como apoio ao processo de tomada de decisão. 

Conclusão: Ideias para se pensar 

A AIR tem significado e percepções distintas para os diferentes atores, 

principalmente para os burocratas e os políticos. De um lado têm-se claramente a 

institucionalização e a consolidação de uma burocracia regulatória, os chamados 

„regulocratas’8, que são os novos servidores que entraram na administração pública 

a partir dos concursos públicos iniciados em 2004, ao abrigo da Lei nº 10.871 

daquele mesmo ano. Notadamente para os políticos, além da garantia que os 

compromissos assumidos, por exemplo, quando das negociações para a concessão 

na prestação de serviços públicos, serão cumpridos pelas agências reguladoras, 

estimula-se o surgimento de uma nova cultura empírica e contato direto com o 

cliente/cidadão por meio de consultas/audiências públicas, surveys, etc. 

Entende-se que a AIR deva ser implementada de acordo com o contexto na qual ela 

vai se inserir, ou seja, não se trata de um modelo tipo „plug and play’ apropriado 

para toda e qualquer situação; tem que se respeitar as características e as 

especificidades de cada problema a ser enfrentado, ou analisado. E, para tanto, 

mister se faz frisar que trata-se – tal como descrito acima, que é uma ferramenta 

técnica/tecnocrática e política. O que leva a uma permanente tensão causada pelo 

                                                           
8
 PECI, Alketa: Agencificação e os desafios impostos pela reforma e melhoria regulatória. Apresentação 

feita no VIII Congresso Brasileiro de Regulação.2013, Fortaleza-CE. 
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impacto do tipo de política, de governança (maioria, coalização, etc.); tem-se 

presente que o planejamento estratégico regulatório (agenda regulatória, AIR) é na 

maioria das vezes confrontado e superado pelo poder decisório governamental. Não 

fora, ainda, a falta de definição de uma rota menos conflituosa que envolve os 

requerimentos legais (normas, regras, etc.) versus a capacidade (percepção dos 

grupos afetados) mais a lacuna de conformidade. 

É importante para os reguladores entender a lógica que está por trás da AIR, ou 

mesmo para que serve a AIR: a reforma e melhoria da qualidade do processo 

decisório em regulação? Ou seria um alinhamento institucional entre diferentes 

agências com diferentes finalidades e propósitos legais? O controle político da 

decisão sobre a edição de normas regulatórias, uma espécie de „captura‟ política 

dos reguladores? Legitimar a discricionariedade de processo decisório? Reforçar a 

assimetria de informações e de participação? 

A busca de respostas remete ao encontro do trabalho persistente e minucioso nos 

mecanismos fundamentais da regulação: 

• Accountability (controle, abertura, participação); 

• Comportamento (aprendizagem, espalhar conceito e uso para o ciclo da 

política); 

• Gestão (coordenação, certificação, padrões de qualidade); 

• Qualidade/Indicadores de melhoria da qualidade da regulação („função‟ de 

controle de qualidade), e 

• Dimensão externa (pressão, comunicação, “economia política da reforma”). 

Por fim, há que se observar e estar atento à (breve) trajetória histórica de 

construção da pluralidade de AIRs brasileiras que desde o início de sua 

implementação incentivou a criação de um sistema complexo e diverso, cujo 

principal desafio reside na simplificação e na harmonização administrativa e 

regulatória. 
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