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Contexto

Processos de reforma

 Desenho e implementação de sistemas mais racionais de gestão regulatória.

 Objetivos centrais: 

 o sistema regulatório de um país deve dar mais qualidade para as regulações 
novas e já existentes, e

 promover a coordenação e o envolvimento de instituições específicas.



Contexto

Atual agenda

 Pano de fundo: ambiente político e social cobra legitimidade e capacidade 
estatal na elaboração e consecução da regulação.

 Busca por maior coordenação e resultados, racionalização da formulação e 
da implementação de políticas voltadas ao cidadão.

 Problemas relacionados: 
 déficit de legitimidade democrática; 
 perda de eficiência da governabilidade política na arena regulatória; 
 ineficiência regulatória ocasionada por excesso, obsolescência, sobreposição ou 

rigidez da regulação (inconsistência ou inflação regulatória); 
 assimetria informacional entre os tomadores de decisão; e 
 ausência de mecanismos efetivos de controle e responsabilização dos reguladores 

perante a sociedade.



Considerações Iniciais
Regulação e Desenvolvimento: Contexto atual

Consenso: Regulação condiciona competitividade, crescimento 
econômico e qualidade de vida (benefícios e riscos);

Política Regulatória: necessidade de articulação e coordenação 
entre reguladores e formuladores de políticas, e

Coeficiente democrático: necessidade de accountability e de 
comunicação com os agentes privados e sociedade civil.

Ref.: Governança e Regulação: Evolução e Perspectivas para a América Latina, Pedro Farias; BID: II Seminário Internacional de
experiências exitosas em Regulação; set/2012



Considerações Iniciais
Regulação e Desenvolvimento: Novas Fronteiras

Agenda internacional de reformas regulatórias:

• introdução de instrumento de melhoria da qualidade regulatória como 
vetores de modernização dos processos decisórios; transparência e 
participação social; requisitos de integridade e reciprocidade entre 
políticas públicas e instrumentos de intervenção;

• Interação mais fluida, transparente e horizontalizada com agentes 
privados e sociedade por meio da criatividade, experimentalismo e 
busca por consensos estruturados;

• Maior dinamismo e pragmatismo no processo regulatório com o 
necessário reconhecimento da circularidade e mutua-dependência 
entre formuladores da política regulatória, implementadores da 
regulação e grupos de interesse externos ao processo.



Considerações Iniciais
Alguns Desafios da Regulação no Brasil

- No quadro institucional: tornar as agências reguladoras em fontes
de inovação e liderança na administração pública;

- No processo regulatório: buscar meios para o maior engajamento
de consumidores, empresários e organizações sociais enquanto
agentes de melhoria regulatória, promovendo maior eficiência e
legitimidade e menores custos de transação (ex.: menos
judicialização);

- No campo das ações: buscar maior sinergia dos órgãos
reguladores com outras entidades estatais e não-estatais, a
reciprocidade e a coerência regulatória com um leque amplo de
políticas públicas, em especial, aquelas voltadas para preservar os
mecanismos de concorrência.



Justificativas para a adoção de indicadores de qualidade regulatória

• Esforço de construção de um conceito mais uniforme sobre o que é 
“qualidade regulatória”;

• Adoção de critérios comuns, que sirvam de referencial para melhorar os 
processos das instituições regulatórias;

• Avaliação da evolução das práticas e resultados regulatórios;

• Instrumento que permita comparar as instituições regulatórias, sem a 
necessidade de construir um ranking;

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

• Promover e aperfeiçoar a reforma regulatória no Brasil.

Antecedentes



Histórico da Iniciativa

• Em abril de 2012, foi criado um Grupo de Trabalho para discutir e propor 
indicadores de qualidade regulatória para a Administração Pública brasileira;

• O GT, de caráter informal, teve a participação de servidores representantes de 
agências reguladoras (projetos-piloto de AIR), PRO-REG e Ministério da Fazenda;

• Proposta original contava com mais de 60 (sessenta) indicadores;

• De 2012 a 2015 foram realizadas 15 (quinze) reuniões presenciais do GT ampliado e 
do subgrupo ad hoc criado para formular a proposta de documento final;

• Várias atividades a distância para a troca de informações e elaboração e 
aperfeiçoamento dos indicadores propostos;

• Após as contribuições e refinamentos, dentre os quais os obtidos em consulta 
pública dirigida (entidades públicas e privadas, academia, especialistas) e teste 
piloto,  o GT chegou à uma proposta de vinte e cinco indicadores dispostos em 5 
(cinco) dimensões.

Antecedentes



Consulta pública (dirigida)

• O período de consulta foi de maio a setembro de 2014;

• Foram consultadas 54  instituições, incluindo, além das agências reguladoras, 
ministérios, conselhos, sindicatos, universidades e fundações, órgãos de controle e 
de defesa da concorrência, entre outros;

• Foram recebidas 137 contribuições de dezessete órgãos;

• A proporção de contribuições acatadas, total ou parcialmente, foi de 47,5%;

• A maioria das contribuições foram relativas às dimensões 1 (Ambiente 
Institucional) e  3 (Formulação Regulatória e Processo Decisório), correspondendo à  
metade (50%) das contribuições recebidas; 

• A dimensão 2 (Arranjo Institucional) teve a maior proporção de contribuições 
acatadas, alcançando 61,5%; e

• O processo de consolidação e análise das contribuições foi realizado pelo GT, de 
forma coletiva, tendo sido elaborado documento consolidado, em retorno às 
instituições participantes.



Metodologia de Trabalho do GT 

• Reuniões periódicas para apresentação e discussão da experiência 
internacional e de casos das próprias agências brasileiras;

• Uso de bibliografia e referências sobre qualidade regulatória;

• Discussão dos objetivos e propósitos do próprio grupo de trabalho, com 
debates e reflexões ricas sobre o tema da qualidade regulatória;

• Consenso sobre caráter voluntário de adesão aos indicadores, com 
abrangência da maior parte das instituições reguladoras brasileiras e da 
administração pública.

• Elaboração e compartilhamento de minutas, e consolidação das sugestões.

• Realização de consulta pública dirigida e teste piloto do questionário web.

• O GT teve, a princípio, o apoio metodológico e analítico da consultora 
internacional Delia Rodrigo.

Antecedentes



Documentos de Referência 

• Governance Indicators: Where Are We, Where Should We Be Going? - Daniel Kaufmann e 
Aart Kraay. The World Bank, World Bank Institute, Global Governance Group and 
Development Research Group Macroeconomics and Growth Team, London, 2008.

• Regulatory Management Indicators. Christiane Arndt, Gregory Bounds, Emmanuel Job and 
Helge Schröder. OECD Publishing, Brasil 2011.

• Indicators Of Regulatory Management Systems: Regulatory Policy Committee 2009 Report. 
OECD Publishing, 2009.

• Better Regulation for Growth – Governance Frameworks and Tools for Effective Regulatory 
Reform: Project-Level Indicators. Claudio Radaelli and Fabrizio de Francesco. Investment 
Climate Advisory Services. World Bank Group, 2008.

• Better Regulation for Growth – Governance Frameworks and Tools for Effective Regulatory 
Reform: Regulatory Quality Indicators. Claudio Radaelli and Fabrizio de Francesco. 
Investment Climate Advisory Services. World Bank Group, 2010.

Antecedentes



Documentos de Referência

• Recommendation Of The Council On Regulatory Policy And Governance. The OECD 
Regulatory Policy Committee. OECD Publishing: 2012

• Measuring Regulatory Performance: evaluating the impact of regulation and regulatory
policy. Cary Coglianese. Expert Paper Nº 1. OECD Publishing: August 2012

• Measuring Regulatory Performance: evaluating the impact of regulation and regulatory
policy. Claudio Radaelli and Oliver Fritsch. Expert Paper Nº 2. OECD Publishing: August 2012

• Governança regulatória no âmbito das agências reguladoras de infraestrutura: 
oportunidades de melhoria; determinações e recomendações; identificação de boas 
práticas; disseminação e comunicação. Relatório TCU, 2009

• Doce Recomendaciones Del Comité De Política Regulatoria. Comité de Política Regulatoria
de la OCDE. OECD Publishing: 2012 

Antecedentes



Documentos de Referência

• The Road to Results: Designing and Conducting Effective Development Evaluations. 
Washington DC: The World Bank, 2009 

• Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual para Construção de Indicadores. 
Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA) Brasília, MPOG, 
2010

Antecedentes



Indicadores de Qualidade Regulatória - IQR
• Indicadores são instrumentos de gestão essenciais nas atividades de
monitoramento e avaliação das organizações, assim como seus
projetos, programas e políticas, pois permitem acompanhar o alcance
das metas, identificar avanços, melhorias de qualidade, correção de
problemas, necessidades de mudança etc.
Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual para Construção de Indicadores. Programa Nacional de Gestão Pública e 
Desburocratização (GESPÚBLICA) Brasília, MPOG, 2010.

Objetivo do IQR
• Estabelecer parâmetros para orientar a avaliação da atividade
realizada pelos órgãos reguladores da Administração Pública direta e
indireta.

Operacionalização do IQR
• Por meio de ferramenta web (FormSUS), amigável, de fácil

compreensão e utilização.
• Consulte: http://siteformsus.datasus.gov.br/FORMSUS/index.php

O instrumento

http://siteformsus.datasus.gov.br/FORMSUS/index.php


Estrutura e Conteúdo
O IQR é formado por 25 indicadores arranjados em cinco agrupamentos temáticos 
(dimensões) relacionadas à governança regulatória, cada qual com um objeto específico: 

O instrumento

Dimensão Objeto Indicadores

1- Ambiente Institucional

do Sistema Regulatório

Contexto institucional que norteia a organização e funcionamento

geral do sistema regulatório.
5

2 - Arranjo Institucional

Questões estruturantes, operacionais e de conduta do órgão,

determinantes para as linhas mestras de governança e que

guardam relação com a qualidade regulatória.

5

3 - Formulação 

Regulatória e Processo 

Decisório

Nível de conhecimento prévio da sociedade acerca da intenção de

atuação regulatória sobre determinado assunto, antes da tomada de

decisão.

5

4 - Eficácia e Efetividade

Regulatória

Condições, métodos e procedimentos destinados ao

aperfeiçoamento e instrução do processo decisório, a fim de

promover precisão, coerência, robustez e perenidade à atuação

regulatória.

5

5- Participação Social,

Prestação de Contas e

Transparência.

Mecanismos de interação entre Estado, mercado e sociedade civil

no processo regulatório.
5

Total de indicadores - 25



O instrumento

Estrutura e Conteúdo

• Representação sintética: 



O instrumento
Dimensão 1 - Ambiente Institucional do Sistema Regulatório

Indicadores Descrição

1.1 Política regulatória
Diretrizes ou parâmetros gerais, editados em ato formal, para 
observância pelos órgãos ou entidades reguladoras na sua 
atuação regulatória.

1.2 Coordenação da política 
regulatória

Órgão destinado ao exercício de atividades de coordenação da 
política regulatória.

1.3 Marcos regulatórios setoriais
Leis, políticas e programas setoriais estabelecidos, atualizados 
e coerentes entre si, que contenham definições explícitas para 
a atuação regulatória.

1.4 Critérios para nomeação de 
dirigentes

Critérios previamente estabelecidos para nomeação de 
dirigentes.

1.5 Grau de ocupação de cargos 
de colegiado de direção

Preenchimento de cargos de direção, durante um ano.



Dimensão 2 - Arranjo Institucional

O instrumento

Indicadores Descrição

2.1 Diretrizes programáticas 
Política ou programa explícito sobre a qualidade regulatória na 
instituição.

2.2 Status institucional da 
qualidade regulatória

Nível hierárquico da organização que é responsável pelas 
atividades relacionadas à qualidade regulatória na instituição.

2.3 Institucionalização do processo 
de planejamento de atividade de 
fiscalização

Aprimoramento de métodos e otimização de recursos destinados à 
fiscalização.

2.4 Mecanismos extrajudiciais de 
resolução de conflitos

Promoção de formas alternativas ao sistema judiciário para 
resolução de conflitos entre agentes regulados, ou destes com 
consumidores

2.5 Especialização técnica da força 
de trabalho

Proporção dos servidores em cargos de nível superior, em exercício 
na instituição, inclusive os requisitados,  que detém titulação de 
pós-graduação (lato sensu, mestrado ou doutorado).



Dimensão 3 - Formulação Regulatória e Processo Decisório

O instrumento

Indicadores Descrição

3.1 Capacitação em qualidade 
regulatória 

Existência de um programa de capacitação permanente que 
contemple temas relacionados à qualidade regulatória.

3.2 Previsibilidade regulatória
Atos normativos previstos no planejamento regulatório que foram 
adotados pela instituição no período de um ano.

3.3 Produção de atos 
normativos com Análise de 
Impacto Regulatório (AIR)

Proporção de atos regulatórios com estudos de AIR realizados.

3.4 Simplificação 
administrativa

Capacidade da instituição em promover simplificação de 
procedimentos previstos em regulações.

3.5 Avaliação do estoque
Indica a existência de processo sistematizado e incorporado à 
rotina da instituição que preveja a realização de revisão do 
estoque regulatório.



Dimensão 4 - Eficácia e Efetividade Regulatórias

O instrumento

Indicadores Descrição

4.1 Avaliação ex post dos 
impactos regulatórios

Existência de procedimentos formais incorporados à rotina da 
instituição para a execução de Análise de Impacto Regulatório ex
post.

4.2 Retroalimentação para a 
regulação

Revisão de atos normativos a partir de inputs externos.

4.3 Satisfação da sociedade
Percepção da sociedade quanto ao desempenho relacionado ao 
cumprimento das competências do órgão regulador.

4.4 Carta de Serviços
Cumprimento dos compromissos previstos na Carta de Serviços 
(Decreto nº 6.932/2009).

4.5 Mecanismos de 
monitoramento

Proporção de atos normativos publicados no ano, com previsão de 
instrumentos de monitoramento e avaliação.



Dimensão 5 - Participação Social, Prestação de Contas e Transparência

O instrumento

Indicadores Descrição

5.1 Participação 
institucionalizada

Existência de mecanismo formal para que os interessados 
participem do processo regulatório.

5.2 Participação prévia
Percentual de propostas com participação social em etapa prévia à 
realização de consulta pública.

5.3 Transparência Regulatória
Divulgação, ao público em geral, de informações em linguagem 
clara e acessível, que comuniquem o propósito e abrangência das 
normas produzidas pela instituição.

5.4 Eficiência no acesso à 
informação

Atendimento ao prazo fixado pela Lei de Acesso à Informação para 
respostas aos pedidos de informação apresentados pela 
sociedade.

5.5 Estrutura de Ouvidoria

Existência de Ouvidoria independente capaz de buscar soluções 
para as demandas dos cidadãos; oferecer informações gerenciais e 
sugestões ao órgão em que atua, visando o aprimoramento da 
prestação do serviço de responsabilidade do órgão..



• A existência de indicadores dessa natureza possibilita não apenas aferir o resultado alcançado

individualmente, mas, sobretudo, indica possíveis e necessários planos de intervenção,
definição de novas estratégias e ações que não foram anteriormente pensadas, permitindo

ainda o acompanhamento dos avanços institucionais nas dimensões avaliadas.

• A adesão ao instrumento e a definição do resultado de referência (linha de base ) do IQR
acarretará na criação de consensos sobre os parâmetros da qualidade regulatória e será um

marco do enfrentamento dos desafios necessários ao constante aprimoramento da qualidade

regulatória no médio e longo prazo.

• Foram realizados vários testes de aderência (projetos piloto em 7 agências) e os indicadores se

mostraram bastante efetivos em relação aos seus propósitos de apoiar a reforma e a melhoria

da qualidade da regulação.

• A ABAR, desde já se encontra à disposição dos órgãos e entidades regulatórias para apoiar os

trabalhos de implementação dos Indicadores de Melhoria da Qualidade Regulatória – IQR.

Considerações finais
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