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ROTEIRO

1 - INTRODUÇÃO À REGULAÇÃO;
2 - ANÁLISE DE IMPACTOS - AI;

• Boas e más práticas em AI.

3 – ÁRVORE DE PROBLEMAS;
4 – COLETA DE DADOS;
5 – IMPACTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E AMBIENTAIS;
6 – SCREENING DE IMPACTOS;
7 - CHECKLISTS E TESTES;
8 - A ESCOLHA METODOLÓGICA;

• Analise custo-benefício (ACB) e custo-efetividade.
• O modelo de Custo-Padrão (Standard Cost Model)
• Análise Multicritério
• Análise de Riscos.
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O que se espera ao final do curso

 Que os temas abordados contribuam para que os
participantes tenham o conhecimento sobre o uso da
ferramenta Análise do Impacto Regulatório – AIR, que
hoje já se faz presente no ambiente regulatório nacional
e internacional.

 A importância da mesma para apoiar a construção de
alternativas de respostas à necessidade de melhorar os
processos e procedimentos regulatórios.

 Proporcionar uma maior e mais precisa interação,
transparência e confiabilidade entre reguladoras e entes
regulados.
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Aquecimento (15m)

Suponha que você está em seu ambiente de trabalho e o dirigente 
responsável pela repartição faça uma solicitação  - a você e equipe, 
para analisar e oferecer alternativas para o encaminhamento de uma 
solução para  dar resposta à seguinte afirmação: “... as crianças são 
mesmo a parcela mais vulnerável quando a cidade não avança em 
saneamento básico, principalmente sofrendo com as diarreias. As 
carências em água potável e esgotos prejudicam o país agora e deixam 
sequelas para o futuro.” Édison Carlos, presidente executivo do Trata Brasil.

Consideradas as limitações decisórias - em termos de custos e 
benefícios dessa iniciativa, 

– O que você proporia como razoável para equacionar essa 
situação? 
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Conceito de Regulação

• Atividade estatal voltada a suprir as falhas de mercado.

• Conjunto de atos de controle e direção, assim entendidos como normas 
legais e outras medidas de comando e controle de intervenção pública sobre 
o mercado.

• OCDE: “The OECD’s definition focuses on rules imposed on businesses and 
citizen that are set by governments (or by bodies with delegated powers).”

• Banco Mundial: regulação como controles impostos pelo governo sobre 
aspectos de negócios.

• Uma limitação imposta pelo Estado apoiada no poder de coerção deste.

• "a state imposed limitation on the discretion that may be exercised by 
individuals or organizations, which is supported by the threat of sanction." 

VISCUSI, HARRINGTON, VERNON. Economics of regulation and antitrust, Cambridge: Mit Press, 1995: 
307

• Selznick: “o controle contínuo e focado exercido por uma agência pública
sobre atividades consideradas importantes para uma comunidade”.

SELZNICK, P. (1985), “Focusing Organizational Research on Regulation”, in NOLL, R. (ed.), 
Regulatory Policy and the Social Sciences. Berkeley: University of California Press, 1985.



Por que regular?

• A experiência mostra que sob determinadas circunstâncias, a competição irrestrita
não gera o melhor resultado: bem-estar!

• Busca melhorar a eficiência alocativa

• Superar/mitigar falhas como monopólio natural, assimetria de informação e
externalidades.

Por que regular: “o fundamento da regulação e, por consequência, do direito
regulatório, encontra-se na necessidade de proteção de um determinado objeto
errático (a competição). Ela é um dos fundamentos da regulação, todavia, não se
apresenta como seu fundamento central. O cerne da regulação reside em outra seara
qualificadora do mercado: o direito à igualdade” (ARANHA, 2015: 6)

Equalização entre pessoas jurídicas e pessoas naturais: controle regulatório para
garantir igualdade de condições concorrenciais e proteção dos direitos fundamentais.

Filme: The Corporation (2003)

https://www.youtube.com/watch?v=Zx0f_8FKMrY = 7:12’...

https://www.youtube.com/watch?v=Zx0f_8FKMrY


Por que a regulação é importante?

Anos 1970/1980:  
•Visão minimalista da regulação econômica
•Reforma regulatória - regulação como substituto para o mercado
•Falhas de mercado – competição em mercados monopolísticos / 
serviços públicos (telecomunicações, eletricidade, água, etc.)
•Objetivo:  abrir espaço às forças do mercado e sua autoregulação
•Falhas de Governo: captura e ineficiência

Século XXI: 
•Recuperação da capacidade reguladora do Estado
•Regulação como atividade permanente do Estado
•Elemento inerente e constituinte do mercado.
•Busca da qualidade da regulação
•Governança regulatória
•Instituições reguladoras permanentes e capacitadas



Função Reguladora

• Função exclusiva do Estado – somente pode ser exercida pela
Administração direta ou entes de direito público

• Art. 174 da Constituição Federal:
– compete ao Estado “como agente normativo e regulador da atividade

econômica” exercer “na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo
e planejamento”.

– A função reguladora está expressamente prevista na Constituição, como
prerrogativa do Estado destinada a suprir as chamadas “falhas do
mercado”.

• Pode incluir, também, toda influência estatal deliberada, como a
taxação, subsídios, e quaisquer formas de controle ou influência
social.



Tendências gerais em regulação 
(OCDE)

Regulação Massiva (anos 70)
Desregulamentação: “eliminação de regulações” (anos 80)
Gestão regulatória/reforma (a partir da metade dos anos 90)

O declínio do “Estado Positivo”

• “ Estado mínimo” +  menor intervenção direta

• privatização + liberalização (incl. de redes/utilidades)

O surgimento do “Estado Regulador” e a “New Public Management”

• políticas redistributivas e políticas de concorrência 

• delegação (agências reguladoras)

Expansão e maior envolvimento da sociedade civil

Múltiplos níveis de governança

Quem regula os reguladores - YouTube.mp4

Quem regula os reguladores - YouTube.mp4


Análise do Impacto Regulatório - AIR

• “Uma abordagem sistêmica para a avaliação critica dos potenciais 
efeitos positivos e negativos das propostas alternativas de regulação e 
daquelas já existentes, bem como de opções não regulatórias” (OCDE).

• Trata-se de uma definição geral, uma vez que essa ferramenta é definida 
como AIR (EUA) e tem seus variantes: Avaliação de Impacto (UK e UE); 
Declaração de Impacto Regulatório – RIS (Austrália); Manifestação de 
Impacto Regulatório – MIR (México).

• Cada qual abrange diferentes métodos, procedimentos e mecanismos 
de governança que podem ser tão desiguais, que qualquer exercício 
comparativo tem sido caracterizado como o equivalente a comparar 
“maçãs e laranjas”.

• Apesar das divergências, em todo o mundo, quanto ao objeto, âmbito e 
métodos desses sistemas de avaliação, os documentos AIR tendem a 
seguir uma estrutura similar.



Análise de Impacto 
Regulatório (AIR)
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Análise de Impacto Regulatório:
Visão Geral 

http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/arquivo/2016/014/documento/nota_tecni
ca_0015_srd_formulario_air.pdf

http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/arquivo/2016/014/documento/nota_tecnica_0015_srd_formulario_air.pdf
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Conteúdo da Análise de Impacto 
Regulatório - AIR (geral)

• Método de análise baseado em evidências;

• Expõe os impactos e as ligações entre as políticas e 
tomadores de decisão e dá uma capacidade para pesar 
trocas (opções alternativas diante de conflitos de escolha);

• Usada em combinação com consultas públicas;

• UE: avaliação de impacto econômicos, financeiros, 
ambientais e sociais – Impact Assessment boards (semi-
independente).



• Avaliação ex-ante dos custos e benefícios de iniciativas 
regulatórias novas e já existentes;

• Instrumento de apoio ao processo de tomada de 
decisão;

• Nenhum modelo cabe em todas as situações;

• Benefícios da AIR – fortalecimento da governança, 
melhoria da competitividade via um ambiente 
informativo mais sólido, difusão de uma cultura e 
linguagem comum em termos de conhecimento. 

DECISÃO COM BASE EM 
EVIDÊNCIAS

AIR - Contextualização



Motivações de políticas públicas mais comuns 
para a adoção de AIR

De acordo com Renda (2014): 
Eficiência/ redução da carga burocrática: quando AIR emprega métodos como a análise de custo-benefício e 
análise de custo-eficácia (CEA), seu uso ajuda a administração a decidir em favor de opções de políticas mais 
eficientes, descartando alternativas menos eficientes. Ao longo do tempo, se for corretamente 
implementada, conduz a um maior bem-estar social através de um aumento nos benefícios líquidos de 
políticas públicas. 
Transparência: AIR pode aumentar a transparência da política pública, uma vez que obriga as administrações 
públicas a motivar suas ações por escrito e explicar por que o curso de ação proposto é mais desejável do 
que as alternativas disponíveis, incluindo a opção de não fazer nada. 
Prestação de contas: a utilização de AIR também promove a responsabilização dos governos, ou seja, a sua 
responsabilidade pelos resultados gerados pela política. 
Controlar burocracias: AIR tem sido usado como um meio para fornecer ao centro do governo uma 
ferramenta que permite um controle mais eficaz do que os órgãos e entidades fazem por meio de suas 
inciativas, sem a necessidade de o centro do governo adquirir o mesmo nível de conhecimento especializado 
que estes. O Governo moderno é baseado no princípio da delegação e supervisão, o que implica que as 
agências especializadas, às quais tarefas importantes do governo devem ser delegadas, são supervisionados 
pelo centro do governo (OECD, 2012). 
Eficácia e coerência política: Isto implica a utilização de AIR como uma ferramenta para cumprir os planos de 
longo prazo do governo e realizar a sua agenda.

RENDA, Andrea. REGULATORY IMPACT ASSESSMENT AND REGULATORY POLICY: PROGRESS REPORT AND  POLICY 
RECOMMENDATIONS . Paris: OECD, 2014.

https://www.youtube.com/watch?v=CJU3Udk5LiE#t=829

https://www.youtube.com/watch?v=CJU3Udk5LiE#t=829


Componentes típicos da AIR 

1. Descrição: delineia os regulamentos, define o problema e mostra 
por que a ação é necessária: eficiente ferramenta de apoio ao 
processo decisório;

2. Alternativas: lista as opções alternativas para além daquela 
iniciativa regulatória pensada inicialmente;

3. Benefícios & Custos: quantifica os impactos.

4. Consulta: mostra quem foi consultado e os resultados;

5. Cumprimento e execução: explica a política de conformidade com 
as normas e ferramentas para garantir que elas sejam respeitadas.



Estrutura do documento AIR

1 – Definição do Problema: identificar e descrever com detalhes o problema e 
suas causas. As questões de política pública são geralmente classificadas em dois 
grupos diferentes:

– as falhas de mercado: assimetria de informações, barreiras à entrada no 
mercado, poder de monopólio, custos de transação e outras imperfeições 
que levam a resultados ineficientes;

– as falhas de governo: iniciativas existentes que já não alcançam os 
resultados desejados e precisam de atualização ou revogação.

Obs.: Outro problema de política pode ser identificado quando a administração é 
voltada para novas metas ou objetivos políticos, e por isso requer uma nova 
intervenção; por exemplo: se o governo estabelecer metas em termos de 
penetração da banda larga em 2020: mesmo que não haja uma deficiência de 
mercado ou uma falha de governo, seria necessária uma intervenção a fim de 
assegurar que o objetivo proposto seja alcançado.



Estrutura do documento AIR

2 – Identificação de opções alternativas: nessa fase a necessidade de intervenção 
deve ser traduzida em opções políticas concretas:

– Diretrizes nacionais e internacionais disponíveis, muitas vezes recomendam 
levar em consideração o uso de alternativas às iniciativas regulatórias tipo 
“mão pesada”,  tais como: subsidiariedade, intervenção mínima, agir por 
intermédio de informações (preferência revelada), iniciativas baseadas em 
princípios e formas alternativas de intervenção e de auto gestão, 
corresponsabilização para garantir que a solução escolhida não seja 
desproporcional em relação ao problema.

3 – Consulta e Coleta de dados: fase crucial que pode envolver (além de pesquisa 
documental) uma variedade de métodos empíricos, com base em: (i) entrevistas por 
telefone e (ii) ‘face a face’ com a distribuição de questionários; (iii) pesquisas e 
consultas ‘on line’; (iv) cooperação entre autoridades reguladoras (ministérios, 
aduana, policiais, etc); (v) grupos focais; (vi) método cronômetro (especialmente na 
quantificação de encargos administrativos), etc.

Obs.: A quantidade de dados necessários e o método utilizado para coleta dos 
mesmos pode variar de caso para caso, e não deve ser desproporcional em relação à 
AIR: os dados e informações disponíveis são normalmente considerados como 
funcionais para obter a exatidão que se requer na fase de avaliação seguinte.

A consulta deve ser feita durante todo o processo de análise.



Estrutura do documento AIR

4 – Avaliação de alternativas de decisões: trata-se de uma fase crítica da AIR e pode 
ser realizada por meio de diferentes técnicas, como por exemplo: análise custo x 
efetividade (ACE); análise custo x benefício (ACB), multicritério e análise de riscos, 
etc.

– As opções analisadas tem sempre que incluir a "opção zero", às vezes 
chamado de "linha de base" ou "nenhuma mudança política", que não deve 
ser confundida com o cenário de "status quo", já que o primeiro captura a 
evolução do problema na ausência de novas políticas de intervenção.

– Dependendo dos dados disponíveis e a profundidade do exercício de AIR, a 
avaliação pode ser quantitativa ou qualitativa, ou uma mistura das duas.

5 – Identificação da opção preferida: uma vez que as opções foram cuidadosamente 
consideradas, a comparação conduz à identificação da opção preferida.

• Esta não é necessariamente a opção que deverá ser implementada, pois a AIR 
é apenas uma apoio, não um substituto para o papel da autoridade decisora
na seleção das ações regulatórias mais apropriadas. Os documentos 
internacionais de orientação recomendam, frequentemente, que a opção 
preferida seja submetida a uma avaliação mais aprofundada; principalmente 
com o objetivo de quantificar os possíveis impactos que teria.



Estrutura do documento AIR

• 6 - Medidas de acompanhamento e avaliação: Tal como se 
exige cada vez mais nos sistemas nacionais de AIR e nas 
orientações internacionais, o documento AIR deve também 
especificar as formas em que o impacto da ação política 
selecionada pode ser monitorado ao longo do tempo, assim 
como um horizonte claro e eficiente de tempo para revisão de 
tal ação no futuro. 

– Adicionalmente, quando os indicadores podem ser selecionados e 
informados durante as análises realizadas nas fases ex ante, isso 
facilita a avaliação durante as etapas de execução e ex post da 
ação selecionada, que deve seguir à fase ex ante.



Quais são os benefícios da AIR?

A AIR pode ser um exercício lento e geralmente requer mudanças no marco 

institucional e no comportamento dos funcionários públicos; para afastar a 

mentalidade orientada para o procedimento e fomentar uma orientação 

voltada para o desempenho e baseada nos resultados. Os potenciais 

benefícios da implementação de um sistema de AIR são:

Eficiência.

Quando a AIR usa métodos tais como ACB e ACE, seu uso apoia a 

decisão da administração em favor das opções políticas mais eficientes, 

descartando alternativas menos eficientes. Com o tempo, se esses 

métodos são implementados corretamente, seu uso deveria levar a um 

maior bem-estar social por meio de um aumento dos benefícios líquidos 

das políticas públicas. Deve-se notar-se que a noção de eficiência 

utilizados na ciência econômica, muitas vezes ignora os efeitos de 

distribuição.



 O que é consultar no processo regulatório?

• Buscar documentação ou dados para alguma matéria (informação);

• Avaliar um assunto com diferentes interessados (consulta);

• Pedir pareceres ou opiniões (participação).

 Por que consultar? 
• Dar transparência ao processo;

• Legitimar decisões;

• Assumir compromissos;

• Ser responsável;

• Informar o público;

• Envolver os afetados;

• Valorizar a prestação de contas, e

• Reforçar a democracia. 



• Parte muito importante do processo da AIR

– Dá importantes subsídios a todos os passos da AIR 
(problema, objetivos, alternativas, impactos, 
implementação, fiscalização etc.)

• Melhora a qualidade da informação e os dados;

• Melhora a qualidade da análise:

– Pressupostos, quantificação, validação da análise.

• Facilita a aceitação;

• Cria adeptos à causa.

Consulta e AIR



Passos da AIR  Objetivos Exemplos

Definição do
Problema e 
objetivos

•Avaliar o ponto de partida
•Estabelecer temas prioritários
•Identificar os grupos-chave

•Consulta informal
•Conselho de experts

Seleção de opções e 
Análise de Impacto

•Avaliar opções
•Coletar dados

•Grupos experimentais
•Consulta pública e 
comentários

Conclusões •Eliminar barreiras •Audiências

Implementação e 
fiscalização

•Monitorar custos de 
implementação

•Grupos focais

Consulta no processo de AIR 



Benefícios de uma consulta eficiente

• Obtenção de informação valiosa (ninguém tem 
informação perfeita);

• É o estabelecimento de comunicação, na qual se constrói 
confiança;

• O envolvimento dos atores durante a participação resulta 
em maior possibilidade de cumprimento da regulação (↑ 
adesão);

• O aumento da adesão eleva a eficácia da regulação;
• Melhora a construção da proposta regulatória e a sua 

implementação;
• Promove transparência, e
• Identifica questões importantes:

– Pontos de consenso;
– Riscos.



Custos de uma má consulta

• Queda na qualidade da AIR e do processo de decisão;

• Falhas regulatórias (desenho e implementação);

• Custos excessivos e desnecessários; 

• Consequências inesperadas e não previstas;

• Redução no nível de cumprimento: “lei que não pega”;

• Diminuição da eficácia da regulação;

• Pretere grupos vulneráveis;

• Incompreensão sobre efeitos;

• Necessidade de revisar e reformar a regulação: perda de 
tempo e energia!

• Custos gerais em termos econômicos, sociais e ambientais.



Impedimentos para consultar durante a AIR

• Resistência a consultar (nível político e grupos 
influentes);

• Falta de estrutura para esse processo;
• Captura regulatória;
• Processo de tomada de decisões reservado (cultura 

do “segredo”);
• Falta de tempo;
• Falta de recursos;
• Grupos sem organização;
• Processo de consulta mal planejado;
• Fadiga.



Questões práticas para pensar durante a consulta

• Requer um bom planejamento (muito trabalho 
prévio!)

• Planejamento inicial: como organizar a 
informação?

• O que fazer quando os grupos afetados não 
querem/podem participar?

• Identificar todos os atores envolvidos



Riscos

• Reforçar interesses escondidos;

• Representação desigual;

• Manter o diálogo durante todo o processo, e

• Falta de alinhamento institucional. 



Critérios para avaliar qualidade do processo de 
consulta

Categoria Exemplos de questões a considerar

Adoção sistemática de engajamento 

de stakeholders

Requisito formal para conduzir participação dos 

interessados;

Pratica de realizar consultas desde etapas iniciais;

Pratica de realizar consultas nas etapas finais.

Metodologia de consulta Métodos de consulta nas diferentes etapas;

Documentação de suporte às consultas;

Períodos mínimos.

Transparência do engajamento de 

stakeholders

Acessibilidade das bases de dados de regulações;

Resposta e consideração dos comentários e propostas;

Disponibilidade de informação (e.g. planejamento prévio).

Supervisão e controle da qualidade 

do engajamento de stakeholders

Regulatory Oversight bodies; 

Relatórios e indicadores de progresso.



Principais metodologias de Análise

• Análise Custo-efetividade: ocorre quando a produção de um bem, ou serviço é 
obtida ao menor custo possível, considerada a produção de outro bem ou serviço.

• Análise Custo-Benefício: é uma análise, ou mais propriamente uma ferramenta de 
tomada de decisão para obter, sistematicamente, informações sobre efeitos 
desejáveis e não desejáveis na regulação. A análise, complexa e dependente de 
valores monetizáveis, envolve adicionar os benefícios de uma ação e então 
compará-los com os custos associados à mesma. EUA (Circular A-4).

• Análise de decisão: O objetivo de análise de decisão é ajudar a estruturar e

simplificar a tarefa de tomar uma decisão complexa. Para isso desenvolve e aplica
metodologias e técnicas, de sólida base teórica, para ajudar a melhorar a
tomada de decisões nas organizações.

Dentro da análise de decisão encontra-se a análise multicritério (AMC) que
permite lidar com…

… múltiplos critérios

… atores com diferentes perspetivas

… múltiplas opções

… todo o tipo de impactos (e.g. intangíveis e qualitativos)
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Potenciais efeitos positivos e negativos das 
propostas alternativas de intervenção

Externalidades são os efeitos laterais de uma decisão sobre aqueles que não 
participaram dela. Existe uma externalidade quando há consequências para 
terceiros que não são levadas em conta por quem toma a decisão. 

• Cabe ao Governo criar ou estimular a instalação de atividades que constituam 
externalidades positivas (como a educação ou investigação), e impedir ou 
inibir a geração de externalidades negativas. 

• A informação assimétrica pode fazer com que uma externalidade não seja 
percebida, como é o caso de produtos que produzem externalidades 
negativas em seus processos produtivos enquanto seus consumidores não o 
sabem, fazendo com que tomem decisões de compra que não seriam 
tomadas caso houvesse informação completa. 

• Um problema ocorre no caso em que os consumidores possuem consciência 
das externalidades causadas à sociedade mas não se importam com estas; 
um exemplo seria o consumo de um produto cuja produção afeta 
severamente a qualidade de vida em uma localidade distante da qual o 
produto é consumido. 33



EXERCÍCIO (em grupo)

Afasia é um país que teve nos últimos anos teve um considerável 
crescimento econômico e interessante desenvolvimento social. No 
entanto, e em razão da crise econômica internacional verificada em 2008, 
aliada a uma excessiva e equivocada permissividade na oferta de 
estímulos econômicos (renúncia fiscal e concessão de subsídios) para 
manter os níveis anteriores de crescimento, o País entrou em uma severa 
recessão. 

O nível de desemprego cresceu e a renda dos habitantes diminuiu 
fazendo com que parte da população de Afasia buscasse alternativas de 
sobrevivência durante a crise que se instalara.

Dentre outras, uma das atividades que mais cresceram - na informalidade 
- foi o trabalho como vendedor ambulante ou “camelô”.

O poder público está bastante preocupado com essa constatação e pede 
para você apontar uma alternativa de solução para esse novo “setor”. O 
que você proporia: deve-se ou não intervir? Se sim, utilize os 
conhecimentos adquiridos em AIR para oferecer uma alternativa de 
solução, com base em evidências.
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Análise do Impacto Regulatório - Tendências 
gerais internacionais

• A AIR é vista como uma ferramenta útil no apoio à tomada de decisão política mais 
eficiente, eficaz, transparente e responsável.

• Metodologia bem compreendida (patrocinado pela OCDE e outros) e atualmente adotada 
por quase todos os países da OCDE e a nível da UE, dentro de amplos programas de 
reforma da AP direta e indireta.

• O foco e a profundidade de análise variam acentuadamente de país para país.

• A maioria dos processos de AIR não estão integrados, mas fragmentado e abrange uma 
série de questões.

• A AIR é um elemento fundamental do ciclo de governança pública, mas não o único.

• Uma avaliação mais ampla de políticas como parte de AIR foi introduzida, fechando o 
circuito dentro do ciclo de governança pública.

● Mas houve algumas falhas notáveis (e.g. “gap” entre o mandato legal para aplicar AIR 
e sua prática real e o limitado número de países que exigem que os administradores 
demonstrem que os benefícios líquidos das novas políticas públicas para a sociedade 
superam os custos).

Fonte: Government at a Glance, OECD, 2015.



Os sete elementos do relatório AIR

1. Definição do problema;

2. Definição dos objetivos;

3. Identificação das opções;

4. Análise de impacto;

5. Consulta;

6. Conclusão, e

7. Implementação, monitoramento e revisão. 
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Estrutura da AIR

• A escolha de metodologia é etapa da AIR, após exame do 

problema e das alternativas para solucioná-lo:

Identificação
do Problema

Justificativa para a 
ação do governo

Identificação das Alternativas
para a solução do problema
em questão

Escolha e Emprego da
metodologia analítica Consulta Pública

Conclusão e 
Recomendações 

Implementação e 
Revisão



Boas práticas em AIR

• Preparar a AIR antes de tomar a decisão;

• Flexibilizar o uso de metodologias;

• Integrar a AIR ao processo de decisões;

• Capacitar os dirigentes e servidores;

• Fazer uso do maior número possível de dados,

quantificáveis ou empíricos;

• Integrar mecanismos de consulta pública, e

• Comunicar os resultados da AIR.
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Más práticas em AIR

• Sistemas de AIR ambiciosos demais;

• Metodologia fora do alcance dos técnicos;

• Falha na medição da capacidade técnica para AIR;

• Falta de capacitação constante;

• Ausência de dados e de participação social;

• Falta de coordenação e comunicação;

• Elaboração da AIR como mera obrigação, e

• AIR como justificativa para decisões que já foram 
tomadas. 
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AIR no Brasil

• Desenho baseado nas boas práticas internacionais, 
mas incorporando às particularidades do sistema 
brasileiro:

• Apoio político de alto nível:

• Centros de governo: federal, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos municípios (ministérios, 
secretarias, departamentos, etc.);

• Agências reguladoras, e

• Outros órgãos que produzem regulação.
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I - Particularidades do sistema AIR no Brasil

• Base legal para a AIR no Brasil e documentos de 
apoio;

• Tipos de regulação que precisam da AIR;

• Metodologias:

 Tipo de metodologia;

 Análise quantitativa e qualitativa;

 Processo de aprendizagem em todo o ciclo 
político.

41



II - Particularidades do sistema AIR no Brasil

• Cursos de capacitação sobre a regulação e 
técnicas para melhorar a qualidade da 
regulação;

• Cursos de capacitação sobre o sistema 
relatório e AIR, e

• Treinamento com vistas à preparação de 
projetos piloto para a implementação 
gradual da AIR.
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III - Particularidades do sistema AIR no Brasil

• Existem diversas metodologias;

• A metodologia deve ser flexível para garantir o 
uso de dados disponíveis;

• A metodologia deve estar em proporção aos 
recursos, às capacidades e à capacitação dos 
reguladores, e

• A metodologia deve servir para conhecer, 
planejar e monitorar o ciclo da política pública 
ou da regulação.
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IV - Particularidades do sistema AIR no Brasil

• Fortalecer a participação social durante a 
preparação da AIR.

• Introdução de novas técnicas de 
participação social.

• Consulta pública: em todas as fases do 
processo.

• Melhoria do processamento de dados 
após a participação social.
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Desenho institucional: órgão de coordenação da 
qualidade técnica da AIR

• Boas práticas regulatórias:

 Localizado no centro de decisões;

 Forte apoio político da alta hierarquia;

 Órgão de coordenação  para a qualidade 
regulatória;

 Tecnicamente bem estruturado, e

 Intenso programa de capacitação e 
treinamento para servidores e dirigentes.
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Fluxo básico da preparação da AIR e propostas 
regulatórias

Identificação de um 
problema pela 

instituição 
responsável

Preparação da AIR 
pela instituição 

responsável

Uso da AIR na 
instituição 

responsável e 
integração da AIR na 
proposta regulatória

46



Fluxo básico da preparação da AIR e propostas 
regulatórias
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O sistema AIR

Fonte: OECD (2008), Building an Institutional Framework for RIA. Guidance for Policy Makers, Paris

• Informação
• Análise
• Consulta 
• Qualidade técnica

• Discussão e acordo 
• Integração à tomada de decisões
• Implementação

A
IR
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Exercício sobre o sistema AIR (30m)
(individual)

Escolha uma das alternativas abaixo e liste os 

tipos de custos e benefícios que devem ser 

considerados em uma AIR de cada uma das 

seguintes propostas de políticas públicas:

1) Direito ao transporte público e gratuito para 

todos os idosos com idade acima de 65 anos;

2) Tornar obrigatório o uso de capacete, luvas e 

calçado de segurança em todos os locais de 

construção civil.
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Características do sistema AIR

• AIR é feita para melhorar a qualidade das novas 
regulações (é possível usar a AIR para regulações 
existentes);

• Fortalece o processo regulatório;  

• Melhora as regulações com informações de 
qualidade; 

• Torna mais transparente o processo regulatório;

• Mas não substitui o processo de tomada de 
decisões.
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O documento AIR: Quem o elabora?

• AIR é preparada pelos reguladores:

– Nos ministérios, nas secretarias de estado, dos 
municípios e do DF;

– Nas agências reguladoras, e

– Em outros órgãos com poderes regulatórios.

• Grupo de especialistas

– Não somente juristas.

– Também economistas e especialistas da área em 
questão.
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Quando e onde se faz a AIR?

• A AIR é um exercício de análise de opções 
possíveis, por isso:

– É feita no início da discussão sobre uma 
possível intervenção regulatória;

– Os resultados se apresentam antes de tomar a 
decisão sobre a melhor opção.

• A AIR é realizada na instituição que fará a 
proposta regulatória, em consulta com outras 
instituições envolvidas e / ou afetadas. 
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AIR: o ponto de partida

• A AIR é um tipo de análise incremental, ou 
seja, compara a proposta de regulação com 
um ponto de partida:

 O que ocorreria se não se fizesse nada?

 Importante ter clareza do que ocorreria se 
não houvesse nenhuma medida de 
intervenção.
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O ponto de partida e a “árvore de problema”

• A “árvore de problema” (ou “problem tree”) 
pode servir para estabelecer a relação de 
causa e efeito de diferentes aspectos do 
ponto de partida.

• Permite, ainda, identificar obstáculos reais 
que se deseja superar e que são 
considerados importantes para os grupos 
potencialmente afetados.
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Exemplo de ‘problem tree’

Ruído excessivo, provocado por automóveis, 
para os habitantes das imediações da Avenida

Ruído excessivo em condições
normais de tráfego

Ruído excessivo em condições
caóticas de tráfego, ou pelo 

excesso de velocidade

Limites de 
velocidade não
são respeitados

Falta de 
fiscalização para 

diminuição da 
velocidade

Faltam janelas
com

isolamento
acústico

Faltam
protetores anti-
ruído na rodovia
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Origem do problema
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Origem do problema
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Origem do problema
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Origem do problema
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Exercício sobre AIR: Transporte individual x 
coletivo (30m, em grupo)

(...)

“Mas tudo tem um preço. E o preço que pagamos foi caro. O automóvel individual foi prioridade 
dos investimentos em mobilidade urbana (e em boa parte dos casos ainda é). Túneis, vias 
expressas e investimentos correlatos superaram aqueles dedicados aos diferentes modais.
Mesmo no modal rodoviário, do ponto de vista de espaço ocupado nas vias públicas, os 
automóveis tiveram prioridade, na maioria das vezes, em detrimento dos ônibus.
A intensa migração, o encarecimento dos terrenos centrais, mais bem situados, e demais fatores 
criaram incentivos para a configuração espacial das nossas metrópoles: as classes de menor poder 
aquisitivo acabam por se concentrar nas periferias. Lá os preços dos terrenos são menores, 
compensando a baixa acessibilidade e a insuficiência de infraestrutura.
Ou seja, a classe com menores condições reside distante dos locais de emprego, consumo e 
entretenimento. Além disso, essa classe depende de transporte público pouco eficiente e de baixa 
qualidade, pois este não foi priorizado ao longo de décadas.
Mais ainda, quando membros dessa classe conseguem obter crescimento de renda e acesso a 
crédito, desprivilegiados que são em sua mobilidade, têm como principal impulso a aquisição de 
automóveis. Isso, por sua vez, somente agrava ainda mais o quadro de engarrafamentos em massa 
das metrópoles.” (Vladimir Fernandes Maciel. Artigo foi publicado na edição nº 402, jornal Mundo Jovem.)

(...)

Identifique o problema e informe se para resolvê-lo deveria ser elaborada uma política 
pública. Se sim, qual o objetivo da política? Liste três opções para tentar equacionar o 
problema apresentado; escolha uma delas e informe sobre como seria implementada essa 
alternativa de política que você está formulando: em sua opinião seria necessário fazer 
consulta pública, para tanto?
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COLETAR DADOS: RELEVÂNCIA PARA A AIR

• Um dos objetivos da AIR é:

– Apresentar informações sobre o problema a 
resolver e, bem assim, opções viáveis para uma 
análise que permita avaliar (qualitativa e 
quantitativamente) os custos e benefícios das 
opções

• Para isso, existe uma clara necessidade de ter bons 
DADOS!
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COLETAR DADOS: RELEVÂNCIA PARA A AIR

• Combinação de técnicas para coletar dados;

• Construção de hipóteses;

• Validação dos dados e das hipóteses;
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FONTES DE DADOS: ONDE ENCONTRAR?

• Começar o quanto antes;

• Identificar o problema a resolver;

• Fazer um inventário das fontes existentes;

• Identificar possíveis grupos afetados, e

• Relacionar com o processo de consulta.
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TÉCNICAS PARA COLETA DE DADOS
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TÉCNICAS PARA COLETA DE DADOS
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TÉCNICAS PARA COLETA DE DADOS
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O QUE FAZER QUANDO NÃO HÁ DADOS?

• Estabelecer hipóteses claras e garantir 
transparência para avaliá-las;

• “Criar” informação usando algumas técnicas;

• Buscar dados durante o período de consulta, por 
meio de perguntas específicas (mas sem cair na 
“captura de dados”), e

• Fazer o processo da forma mais participativa 
possível.

67



EXEMPLOS DE IMPACTOS

• Concorrência e mercados

• Operacionais

• Administrativos

• Consumidores

Econômicos

• Emprego

• Padrões laborais

• Inclusão, igualdade

• Segurança e terrorismo

Sociais

• Ar, água, solo

• Clima

• Biodiversidade

• Saúde e segurança alimentar

Ambientais
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APOIANDO A SELEÇÃO DA METODOLOGIA: 
SCREENING DE IMPACTOS

• Identificar os impactos com a ajuda de 
perguntas focalizadas:

– Quem é afetado?

– Como e por que são afetados?

– Em que grau são afetados?

– Quais custos existem?

– Quais são os potenciais benefícios?
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SCREENING DE IMPACTOS: OBSERVAÇÕES 
ÚTEIS

• Quantificação onde seja possível:
– Profundidade da análise deve estar em função do potencial 

impacto;

– Avaliação qualitativa sobre quais impactos são  mais 
significativos;
• Coleta de dados ou consulta.

• Análise qualitativa e quantitativa avançada sobre 
impactos:
– Análise adicional, verificação de hipóteses, etc.

• Uma vez feito o screening…

- …determinar se deverá, ou não, ser feita uma análise muito 
mais detalhada.
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CHECKLISTS E TESTES

• Muitos  países tem desenvolvido checklists e 
questionários especiais para ajudar os órgãos e 
entidades a fazer a AI.

• Checklists e testes (threshold ou de limiar) ajudam a 
focalizar a análise e estabelecer hipóteses, em caso 
de não se ter informações detalhadas sobre o 
problema.
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A ESCOLHA METODOLÓGICA

 É parte integrante do processo de AIR;

 A natureza do problema e o contexto de sua abordagem, assim como 
a disponibilidade e viabilidade de acesso a dados, indicam a melhor 
metodologia a ser adotada para a análise.

 Quatro delas se destacam:

– Modelo de custo padrão (MCP) ou Standard Cost Model

– Analise multicritério (AMC) 

– Analise custo-benefício (ACB) 

– Analise custo-efetividade (ACE)



Análise de custo-benefício

Análise custo-benefício (ACB) é uma avaliação
explícita ou implícita dos benefícios e custos
(prós e contras, vantagens e desvantagens)
associados a uma escolha em particular.

Benefícios e custos podem ser monetários 
(pecuniários) ou não-monetários (não-
pecuniários, “físico”)



Indivíduos e sociedades alocam os recursos entre as diversas 
alternativas e distribuem esses recursos entre os membros da 
sociedade. 

Recursos são escassos e finitos, portanto, não são suficientes 
para todas as alternativas. Consequentemente, decisões ruins 
são custosas. Necessidade de se fazer escolhas, considerando-
se suas consequências e custos 

Fundamental usar os recursos do modo mais eficiente possível, 
isto é escolher a alternativa que proporcione a maior diferença 
possível entre benefícios e custos.



Em nossas decisões privadas, tais como resolver tomar 
aulas de alemão ou ir a um cinema no sábado à noite, 
nem sempre estamos conscientes de que existe um 
processo interno que considera custos e benefícios dessas 
decisões. Entretanto, nos comportamos como se 
pensássemos desta forma.

Todo indivíduo irá escolher uma ação se:

Beneficios (B) > Custos (C) 

ou

Benefícios Líquidos (BL) = B - C > 0.



Joana irá fumar se B > C 

Para Joana, os benefícios são: satisfação com o gosto, 
relaxamento, controlar dieta e melhorar desempenho no 
trabalho.

Os custos são: gasto, consequências em sua saúde, valor 
do tempo despendido, desconforto/inconveniência em 
fumar somente em áreas permitidas, e desaprovação dos 
outros.

Joana irá fumar uma quantidade de cigarros que irá lhe 
proporcionar o maior benefício líquido possível. 



Objetivo da política pública: escolher a 
quantidade (output) de um bem ou serviço que 
maximize o benefícios sociais líquidos (BSL)

BSL = BST – CST
Onde

BST = Benefício Social Total
CST = Custo Social Total



A ACB é muito utilizada em decisões públicas.

Por exemplo, políticas regulatórias ou de defesa da concorrência.

Benefícios - Corrigir falhas de mercado e aumentar a eficiência da economia e bem estar
dos consumidores. Diversas falhas: mercado não produz bens públicos, existência de
monopólios naturais, externalidades (positivas ou negativas), informação
imperfeita/assimétrica, práticas anticompetitivas (cartel, preços predatórios, venda
casada, etc.)

Custos: Custos orçamentários e financeiros inerentes à implementação e manutenção de
agências, contratação e formação de servidores, custos privados de enquadramento às
exigências e regras das agências, etc.

Custos muitas vezes ignorados: “falhas de governo”

– Regulação pode ser manipulada para promover interesses particulares e 
maximizar votos e apoio político;

– Pressão para regular eventos com baixa probabilidade de ocorrência, mas que 
chamam a atenção da sociedade.

– Mesmo  com autonomia, a agência regulatória pode ser capturada pela indústria. 
Informação assimétrica, baixa  capacitação, etc.

– Agência regulatória também pode desenvolver interesses próprios (status, maior 
orçamento, cargos, salários, etc.).



A ACB, portanto, é (deveria ser) um importante 
instrumento para a tomada de decisões em 
relação a propostas de políticas, programas e 
projetos do setor público.

Por meio da ACB, conseguimos classificar 
projetos alternativos, bem como avaliar o 
benefício social de um projeto em particular.



A ACB é um método de avaliação baseado no cálculo e na comparação dos 
benefícios e custos sociais esperados decorrentes de uma política, 
programa ou projeto.

– ACB requer  que todos os benefícios e custos possuam denominador 
comum, normalmente em bases monetárias, para fins de 
comparação direta e avaliação de forma agregada.

– Se o valor monetário dos benefícios da ação excederem seus custos 
(benefício líquido positivo), então a ação justifica-se 
economicamente. 

– Pode ser realizado ex ante ou ex post, inclusive como forma de se 
avaliar a eficácia do método de análise

– A análise custo-efetividade (ACE) pode ser alternativa à ACB se não 
for possível monetizar os benefícios



Custo-efetividade

• Custo-efetividade permite comparar políticas alternativas (menor custo 
ou maior efetividade):

• Ex:  

ou

• Problema:

– Não permite dizer se a decisão é ótima ou mesmo razoável

– Não compara adequadamente opções que geram fluxos de 
benefícios diferentes além do objetivo primário

– Limitações em relação a múltiplos objetivos (ex; uma medida na 
área da saúde pode resultar em outros impactos importantes além 
de salvar vidas)



Quais elementos devem ser considerados na  quantificação dos custos e 
benefícios?

O primeiro passo é delimitar o horizonte temporal.

A duração varia em função da natureza do investimento ou da ação: 
–construção civil
–instalações técnicas
–natureza jurídica ou administrativa (por exemplo, a  duração de uma concessão)
–Proposta legal (10 anos no Reino Unido)

Os projetos de infraestrutura são geralmente avaliados por um período de 20-30 
anos.

Acrescentar valor residual no final do período de avaliação para ativos de vida muito 
longa ou que ultrapassem o período contratual.

Estimar os fluxos de caixa dos custos e benefícios para calcular o benefício líquido 
esperado e consequente viabilidade financeira/orçamentária.



O segundo passo é determinar custos e benefícios. 

Em relação aos custos, é importante considerar tantos os custos privados  quanto os 
custos sociais. 

Custo privado = Resultante da produção do bem/serviço
Custo social = Custo percebido pela sociedade como um todo (externalidade negativa)

No caso de uma firma, além dos custos de produção, um custo social evidente é a 
poluição. Como a firma não leva em consideração esse custo, acaba produzindo acima do 
nível socialmente desejável.

Outros exemplos: pecuária (desmatamento), cigarros (doenças)

Muitas vezes, o custo social é fácil de identificar, mas difícil quantificar. Diferentes 
metodologias de valoração, usualmente baseadas em questionários com o objetivo de se 
captar a “disposição a aceitar compensação”

Não incluir custos já incorridos e que não podem ser alterados (“sunk costs”);

Devem ser  baseados em preços de mercado (também podem ser expressos na forma de 
“custos de oportunidade”)



O MODELO DE CUSTO-PADRÃO:
(STANDARD COST MODEL)

• Metodologia desenvolvida na Holanda;

• Hoje aplicada em quase todos os países 
europeus e em muitos outros;

• Ferramenta básica para uma política pública:

– Para revisar o estoque de normas;

– Para o fluxo normativo em combinação com 
AI.
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PRINCIPIOS BÁSICOS DO MODELO DE CUSTO-
PADRÃO

• É uma forma de desmembrar a regulação em 
unidades que possam ser quantificadas;

• Método simplificado e consistente;

• É centrada em um enfoque pragmático para 
medir e dar estimativas entre diferentes áreas de 
política pública.
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CONCEITOS BÁSICOS DO MODELO CUSTO-
PADRÃO

• Encargos administrativos: custos impostos ao cumprir com 
obrigações de prestar informações que surgem com a 
regulação.

• Obrigações de prestar informações: obrigações que estão 
contidas na regulação para dar informação ou dados ao 
governo.

• Requerimentos de dados: elementos de dados individuais 
que deveriam ser apresentados ao cumprir com uma 
obrigação de prestar informação.

• Atividades administrativas: atividades que devem ser 
realizadas para apresentar os dados.
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EXEMPLOS DE OBRIGAÇÃO: PRESTAR 
INFORMAÇÕES

• Solicitação de autorizações ou de exceções;

• Notificação de atividades;

• Preparação de relatórios;

• Fazer um registro;

• Manter planos de emergência comercial;

• Cooperar com auditorias e inspeções;

• Prover informação a terceiros (por exemplo, 
etiquetar, informe financeiro, etc.).
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EXEMPLOS DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

• Familiarização com a obrigação de prestar informação;

• Recolher informações;

• Modificar informação existente;

• Produção de informação;

• Reuniões internas;

• Fiscalização de autoridades oficiais;

• Correções que resultam da fiscalização das autoridades 
oficiais;

• Treinamento;

• Copiar, distribuir, arquivar, etc.

• Entregar a informação.
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METODOLOGIA DE ANÁLISE CUSTO-PADRÃO

Regulação

Obrigação de 
informação 1 

Obrigação de 
informação 2

Obrigação de 
informação 3 

Total de Encargos 

administrativos (EA)

Requerimentos de 
dados 1

Requerimentos de 
dados 2

Requerimentos de 
dados 3

Quantidade

Atividade
administrativa 1

Atividade
administrativa 2

Atividade
administrativa 3

Tempo

Custos internos
-Tarifa horária
- Tempo
-Gastos indiretos

Custos externos
-Tarifa horária
-Tempo

Aquisições

Preço

Total EA = quantidade (número de empresas) x tempo x preço
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CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

• O modelo não diz nada sobre a efetividade e variações de 
benefício social associado com as políticas públicas;

• Somente examina custos que surgem das obrigações de  prestar 
informações;

• É um método pragmático para obter estimativas aproximadas de 
barreiras administrativas;

• Sua principal vantagem é o alto grau de especificidade na  medição 
de barreiras administrativas;

• Pode ser usado ex ante ou ex post;

• Da clareza sobre as barreiras administrativas, algumas ocultas, que 
podem ter um processo de intervenção;

• Produz informação útil para desenhar políticas de simplificação 
administrativa.
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LIMITAÇÕES DO SCM

• Limitado à análise de custos administrativos; não inclui
outros custos, como, por exemplo, os derivados das
externalidades econômicas;

• Conceitual e analiticamente frágil (pode deixar passar
outros impactos negativos da regulação);

• Parte de hipóteses baseadas em uma “empresa
eficiente”, a qual requer muita consulta ao setor
privado;

• Requer recursos outros, como analistas/especialistas e
forte capacitação.
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ANÁLISE MULTICRITÉRIO (AMC)

 Usualmente utilizada de modo complementar à ACB …
nomeadamente na presença de efeitos intangiveis e/ou onde a
perspetiva de multiplos atores deve ser levada em conta.

Adaptado de  Bana e Costa, et al. (2012)



CRITÉRIOS UTILIZADOS NA ANÁLISE

• Aqueles que refletem o desempenho no alcance dos
objetivos (os fatores capazes de indicar se os objetivos
foram alcançados na analise ex-post);

• É uma ferramenta de comparação e os critérios
podem/devem incluir os diferentes pontos de vista dos
atores (refletir as preferencias dos tomadores de decisão
e os diferentes pontos de vista);

• As técnicas podem ser usadas para identificar a opção
preferida, para ranquear opções, para descartar opções
ou simplesmente distinguir entre opções aceitáveis de
inaceitáveis.



VANTAGENS DA AMC

• Permite integrar num mesmo modelo a avaliação
de todos os impactos... incluindo impactos
qualitativos e intangíveis… sem necessariamente
monetizá-los;

• Dá espaço à participação, envolvendo múltiplos
atores no processo de construção do modelo de
avaliação. Assim, permite integrar pontos de vista
distintos na identificação e ponderação dos custos,
benefícios e riscos;

• Leva em consideração interdependências entre
diferentes aspectos de avaliação.



LIMITAÇÕES E CUIDADOS A OBSERVAR

• A maior dificuldade reside na determinação do vetor
de pesos que melhor reflita a opinião dos atores sobre
a importância relativa de cada critério;

• A escolha metodológica depende do exame prévio do
problema;

• Existem diversos métodos multicritério:

– Numéricos (e.g. Pontuação direta)

– Não numéricos (e.g. MACBETH)



MACBETH

http://www.welphi.com/

Welphi: permite envolver no processo de 
avaliação multicritério um grande número 
de participantes e/ou com dificuldade em 

reunir presencialmente

M-MACBETH para workshops presenciais vs.

• Objetivo:  Melhorar os processos de avaliação e tomada de decisão

• Tipo de modelação:  Construção de modelos quantitativos de avaliação com base em 
juízos qualitativos de diferenças de valor

• Software: Sistemas de apoio à decisão M-MACBETH e Welphi

http://www.m-macbeth.com/

Bana e Costa, et al. (2012)



Quatro perguntas fundamentais

O que pode dar errado?

Risco - algumas definições
Fonte: Gustavo Kuster – Inmetro (2014)

Qual a quantidade e o tipo de riscos que estou preparado

para buscar, reter ou assumir?

Se der errado, quais as consequências?

Qual a chance de algo errado acontecer?

E se der errado, o que devo fazer?



FONTES GERADORAS DE CONHECIMENTO

Quais são os objetivos do 

Regulador? O que se quer

proteger?

Identificação do Risco

especifico

Qual a probabilidade e 

consequencia?

Quais os impactos das 

opções na minização do 

risco identificado?

aceitar, mitigar, evitar ou

compartilhar

A.I.R.

Princípios para

formação da Agenda

Implementação da 

regulamentação e 

acompanhamento no 

mercado

Gestão de Crise e 

planos de 

contingência



Considerações finais

• Não existe uma solução que sirva para todos os casos;

• Na maioria dos países que fazem AI, a avaliação
econômica é adaptada a cada caso (mesmo quando são
monetizados os custos e os benefícios);

• A seleção da avaliação dependerá :
– Do papel que tenha a AI no contexto socioeconômico e para o

governo, e

– Das características das opções propostas e dos recursos com que
se possa contar.

• Conclusão: a análise econômica é um item importante na
AI, porém a decisão final não depende somente dela.
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