
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

FACULDADE DE DIREITO

ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO NA AGÊNCIA NACIONAL DE

PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

ALICE ALVES BARCELOS

NITERÓI

2013



1

ALICE ALVES BARCELOS

ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO NA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO,

GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

Monografia  apresentada  à  Faculdade  de

Direito  da  Universidade  Federal  Fluminense

como  requisito  parcial  para  aprovação  no

Curso de Graduação em Direito.

Orientador: Prof. SIDDHARTA LEGALE FERREIRA

NITERÓI

2013



2

Universidade Federal Fluminense

Superintendência de Documentação

 Biblioteca da Faculdade de Direito

B242 Barcelos, Alice Alves.  

     Análise  de  impacto  regulatório  na  Agência  Nacional  de  Petróleo,  Gás  Natural  e

Biocombustíveis - ANP / Alice Alves Barcelos. – Niterói, 2013.

      76 f.

      Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  (Graduação  em  Direito)  –  Universidade  Federal

Fluminense, 2013.

1.  Análise  de  impacto  regulatório.  2.  Agência  Nacional  do  Petróleo,  Gás  Natural  e
Biocombustíveis  (ANP).  3.  Agência  reguladora.  4.  Administração  pública.  5.  Direito  ao
desenvolvimento.  6.  Tomada de decisão.  I.  Universidade Federal Fluminense.  Faculdade de
Direito II. Título.

CDD 341.3  



3

ALICE ALVES BARCELOS

ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO NA AGÊNCIA NACIONAL DE

PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

Monografia  apresentada  à  Faculdade  de

Direito  da  Universidade  Federal  Fluminense

para  aprovação  no  Curso  de  Graduação  em

Direito

Aprovada em ____/____/_____.

BANCA EXAMINADORA

_________________________________________________

Prof. Siddharta Legale Ferreira
Universidade Federal Fluminense

Orientador

__________________________________________________

Prof. Ronaldo Lobão
Universidade Federal Fluminense

Avaliador

__________________________________________________

Prof. Emerson Affonso da Costa Moura
Universidade Federal Fluminense

Avaliador



AGRADECIMENTOS

Ao amor e paixão que eu sinto infinitos e que me completam.

À minha mãe, sem a qual nada seria possível.

À minha Gamma, cujo exemplo de vida supera qualquer outro.

Às minhas tias/mães/irmãs que ajudaram a construir a pessoa que eu sou hoje.

Aos familiares, que são meu porto seguro.

Aos amigos e amigas que são fonte de felicidade, companheirismo e cumplicidade.

Aos mentores e amigos do Veirano, pelo convívio e aprendizado.

Ao professor Siddharta, pelo exemplo de dedicação acadêmica e excelente orientação.

Aos Srs. Jadir Proença e Luciana Vieira, cujo auxílio foi fundamental para a

concretização deste trabalho.

4

 



“Uma  das  armadilhas  da  infância  é  que  não  é  preciso

compreender para sentir. Na altura em que a razão é capaz de

compreender  o  sucedido,  as  feridas  no  coração  já  são

demasiado profundas”. 

(A Sombra do Vento – Carlos Ruiz Zafón)

5

 



6

 



RESUMO

Este trabalho pretende, em linhas gerais, estudar os principais aspectos da ferramenta de

Análise de Impacto Regulatório - AIR e sua aplicação direta na Agência Nacional de

Petróleo - ANP, especificamente se a mesma está sendo empregada na promoção da 11ª

Rodada  de  Licitação  da  ANP.  Para  tanto,  com  a  finalidade  de  proceder  a  uma

abordagem ampla  do tema,  analisa-se brevemente  o período de desenvolvimento  da

AIR, seu conceito e os principais elementos que a constituem. Constatados os feitios da

AIR em termos gerais, pretende-se analisar a origem e a evolução de tal instrumento nas

agências  regulatórias  brasileiras,  particularmente  na  ANP.  A partir  do  Relatório  de

Gestão de 2010 da ANP e de uma pesquisa empírica realizada através de uma entrevista

com um membro da ANP que está recebendo treinamento sobre o tema em voga, e com

um membro do Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão

em Regulação – PRO-REG, responsável por sua propagação e treinamento dos agentes

reguladores, desenvolve-se a conclusão sobre a temática pretendida, canalizada através

do problema principal acima manifestado.

Palavras-chave:  Análise  de  Impacto  Regulatório;  agências  reguladoras;  direito  ao

desenvolvimento; ANP; tomada de decisão; regulamentação.

ABSTRACT
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The present work intends, in general terms, to study the main aspects of the Regulatory

Impact Analysis – RIA tool, and its direct applicability in the Brazilian National Agency

of Petroleum – ANP, specifically if it’s being developed in the promotion of ANPs’ 11th

Bid Round. For such, with the intention to conduct to a broad subject approach, a brief

analysis is made of RIAs’ development period, its concept and its main elements which

compose it.  After the general aspects of RIAs’ have been verified, the present work

intends  to  analyze  the  origin  and  evolution  of  such  instrument  in  the  Brazilian

regulatory agencies, particularly in ANP. Construed from ANPs’ Management Report

of  2010  and  from  empirical  research  made  by  means  of  an  interview  with  ANP

members  that  are  receiving  special  training  on the  subject  herein  mentioned,  and a

member of the Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão

em Regulação –  PRO-REG, responsible  for  its  dissemination  and regulatory  agents

training, a conclusion for the subject herein intended is developed, channeled by the

main problem above manifested.

Keywords:  Regulatory  Impact  Analysis;  regulatory  agencies;  right  to  development;

ANP; decision making; regulation.
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INTRODUÇÃO 

Fala-se muito no âmbito internacional acerca da evolução do Brasil em níveis

econômicos  e  de  desenvolvimento.  Para  nós,  brasileiros,  cabe  a  análise  e  o

reconhecimento  dessas  mudanças  que  afetam  o  dia-a-dia  e  o  futuro,  e  que  trazem

consigo diversos compromissos. Antes mesmo então de embarcar em qualquer devaneio

e divagar sobre assuntos que não se encaixam ao tema pretendido,  serve o presente

trabalho para apreciar uma dentre as diversas causas deste avanço desenvolvimentista,

que  se  encaixa  na  Análise  de  Impacto  Regulatório  (“AIR”)  no  âmbito  da  Agência

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”).

O  mercado  brasileiro  de  exploração,  desenvolvimento  e  produção  de

hidrocarbonetos e biocombustíveis é um dos grandes atrativos de investimentos para a

economia. Investimentos estes que são tanto nacionais como internacionais, partindo de

empresas que buscam trabalhar desde o fornecimento de materiais para a construção de

plataformas  até  o  desenvolvimento  de  tecnologia  de  ponta  para  a  perfuração  em

unidades  offshore do  pré-sal,  passando  por  prestadores  de  serviços  auxiliares  e  de

navegação de apoio.

O que é perceptível dentro desse universo é a quantidade de pessoas, valores,

empregos e conhecimento que circulam focados na produção de determinadas demandas

do  mercado.  Reforça-se,  entretanto,  que  o  mercado  brasileiro  de  exploração,

desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos e biocombustíveis não atua de forma

ilimitada, visto que a ANP tem como função primordial regulamentar esta parcela do

mercado e buscar desenvolvê-la dentro das metas e princípios governamentais.

As  agências  reguladoras  como  um  todo  trabalham  para  o  desempenho  de

atividades  que  o  Governo  centralizado  teria  dificuldades  de  realizar,  visto  a

especialidade técnica e característica das mesmas, motivo pelo qual foram criadas as

autarquias. As agências teriam a autonomia para, respeitado o princípio da legalidade e

demais  legislações,  desenvolver  regulamentações  próprias  dos  setores,  procurando

otimizá-los e demonstrar, assim, segurança jurídica e estabilidade dos setores.

A  AIR  serve,  portanto,  para  averiguar  se  as  atividades  promovidas  pelas

agências reguladoras estão servindo seus propósitos primordiais. Estudos internacionais

de organizações como a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
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demonstram  através  de  estudos  que  o  desenvolvimento  econômico,  social  e

administrativo de um país passa, necessariamente, pelo desempenho de suas agências

reguladoras, e tal exame requer a prática da análise de impacto regulatório no cotidiano

delas.

Inspirado nisso, em 16 de março de 2007, o governo emitiu o Decreto n° 6.062,

que instituiu o Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em

Regulação (“PRO-REG”), com a finalidade de contribuir para a melhoria do sistema

regulatório exercido no âmbito do Governo Federal, especialmente nos mecanismos de

prestação de contas, de participação e monitoramento por parte da sociedade civil e da

qualidade de regulação de mercados.

Considera-se, destarte, que desde 2007 as agências federais reguladoras, dentre

elas a ANP, deveriam estar aplicando e capacitando seus agentes de forma a adequar-se

ao novo modelo regulatório proposto. É partindo deste pressuposto que se chega ao

problema central do presente trabalho, que questiona se a ANP efetivamente promove a

AIR no desenvolvimento e gestão de suas atividades.

 A expectativa de solução para o problema apresentado reside em torno de uma

resposta positiva, que demonstrará que a ANP exercita as práticas de AIR e as atualiza

na medida em que novas práticas de AIR e sugestões de reforma na regulamentação são

propostas  por  organismos  internacionais  especializados  no  tema,  visto  que  tais

propostas  desejam  contribuir  com  maior  eficiência  e  transparência  aos  serviços

prestados pelas agências reguladoras.

Na medida em que as práticas do mercado e indústria regulados pela ANP são

alteradas  é  necessário  que a  agência  governamental  esteja,  também,  atualizada  para

melhor receber e filtrar quais delas serão aceitas e incorporadas. Assim, os ganhos para

o setor e economia brasileira são diversos, visto que atraem mais investimentos por sua

demonstração  de  rápida  adequação  ao  modelo  internacional,  bem  como  por  sua

capacidade  de  resistir  a  impactos  econômicos,  demonstrando,  por  conseguinte,

estabilidade.

O problema escolhido é a questão sobre a existência de um estudo de análise de

impacto  regulatório  para a  promoção da  11ª  Rodada de Licitação,  programada para

ocorrer no mês de maio de 2013, e seus efeitos dentro da ANP.

O plano de trabalho escolhido abrange tanto o estudo da legislação que trata do

tema, mas também de livros, monografias, relatórios internacionais e nacionais sobre o
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desenvolvimento da AIR, bem como o relatório anual de gestão da ANP do ano de 2010

e entrevista com funcionários dentro da ANP que trabalhem com o desenvolvimento de

relatórios de análise de impacto regulatório, para melhor compreender sua efetividade

dentro  da  agência  reguladora.  Trata-se  de  uma  tentativa  de  em  alguma  medida

incorporar técnicas de pesquisa empírica que, segundo a literatura especializada1, possui

uma baixa integração nos  cursos  de direito.  É um desafio em razão da carência  de

estudos com corte  empírico  para  o direito  em geral  e  para  o  direito  administrativo

regulatório em particular.

A  pesquisa  parte  do  princípio  do  direito  ao  desenvolvimento,  posto  pela

Constituição Brasileira de 1988, que expande o assunto relacionado à responsabilidade

direta do Estado brasileiro diante do desenvolvimento econômico e social do país, e a

forma como este desenvolvimento está entrelaçado com demais direitos fundamentais

que, para serem respeitados minimamente,  dependem de um alicerce sustentado pela

maneira  como  o  Estado  lida  com  as  atividades  econômicas  vitais  para  seu

desenvolvimento, liderado pela atuação das agências reguladoras.

O papel da ANP no mercado nacional de hidrocarbonetos e biocombustíveis e

como se deu seu desenvolvimento até hoje, passando por um breve relato histórico. A

partir deste desenvolvimento será realizada uma análise sobre qualidade de regulação,

visto que, como já mencionado anteriormente,  não adianta regulamentar  a economia

para fins de burocratização da administração, sendo primórdio que seja criado um novo

consciente a respeito da regulação/regulamentação que gire em torno da qualidade do

que se produz e reproduz no domínio regulatório.

Em seguida se pretende colocar  em foco a  AIR e seus principais  elementos,

tanto  estruturais  como  materiais.  Ponderar  brevemente  AIR  em  relação  ao  direito

comparado e como o modelo brasileiro de AIR foi influenciado pelos demais modelos

que já eram aplicados no campo internacional para, finalmente, entender quais são os

principais  desafios  da  implantação  da  AIR  no  Brasil,  porque  eles  são  desafios  no

modelo brasileiro e possíveis propostas de solução para os mesmos.

O terceiro capítulo deste trabalho pretende, para alcançar a solução para o qual

foi proposta a pesquisa deste trabalho, avaliando dentro dos relatórios anuais de gestão

1 VERONESE, Alexandre. O Problema da Pesquisa Empírica e sua Baixa Integração na Área de Direito: 

Uma Perspectiva Brasileira da Avaliação dos Cursos de Pós-Graduação do Rio de Janeiro. Ver também 

GERALDO, Pedro Barros; FONTANA, Fernando; VERONESE, Alexandre. Sociologia Empírica do Direito: 

Uma introdução. Revista Ética e Filosofia Política, n° 12, Vol. 2, 2010.
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da ANP, preparados pela própria agência com o intuito de promover a transparência de

sua  tomada  de  decisões  tanto  no  âmbito  de  criação  de  resoluções  e  regulamentos

internos,  etc.  e  de  seus  anuários  estatísticos  que  trabalham  com  o  controle  de

desenvolvimento  da  área  a  partir  de  dados  estatísticos  mundiais  e  nacionais  para

construir uma conclusão que relacione todos os conceitos apresentados nos capítulos

anteriores  de  forma  a  comprovar  se  existe  a  aplicação  da  AIR na  ANP,  inclusive,

através da sistemática de pesquisa empírica.
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CAPÍTULO 1 – DESENVOLVIMENTO PELA INFRAESTRUTURA: O SETOR

DO PETRÓLEO

1.1 Direito ao Desenvolvimento

A  terceira  dimensão  dos  direitos  fundamentais,  conhecidos  por  expressarem

valores atinentes à solidariedade e à fraternidade2, estende-se a direitos que não têm no

indivíduo o seu destinatário direto. A ideia das dimensões3 não soterrou a clássica teoria

dos  direitos  individuais  e  sociais  da  primeira  e  segunda  dimensão,  entretanto,

transformou  de  maneira  a  sobrepor  o  interesse  coletivo  ao  individual.  São  direitos

representativos dessa categoria a fraternidade,  a paz, o meio ambiente,  o respeito ao

patrimônio histórico e cultural e, ainda, a nova ordem econômica mundial, com valores

redefinidos pelo respeito dos países ao pleno desenvolvimento4 interno.

Precedida  pela  primeira  dimensão,  que  correspondeu,  cronologicamente,  aos

direitos individuais civis e políticos conquistados principalmente através da Declaração

dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, em 1789, proporcionando a ideia de

segurança e da autonomia do indivíduo perante o Estado, estes direitos fundamentais de

primeira  geração  buscam  assegurar  a  integridade  física  e  moral  do  ser  humano;  e

também, pela segunda dimensão que trata dos direitos sociais limitados precipuamente

aos direitos relacionados originariamente no trabalho, levando-se em conta as condições

socioeconômicas  do  indivíduo  trabalhador,  mas  que,  posteriormente,  incorporou,

2 Manoel Gonçalves registro que “a primeira geração seria a dos direitos de liberdade, a segunda, dos

direitos de igualdade, a terceira, assim, completaria o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade

e  fraternidade.  FERREIRA  FILHO,  Manoel  Gonçalves.  Direitos  humanos  fundamentais.  São  Paulo:

Saraiva, 1995, p. 57. Informa que foi Karel VASAK em 1979 quem primeiro chamou a atenção para uma

terceira dimensão de direitos fundamentais, denominando-os de direitos da solidariedade. Ver também

BONAVIDES, Paulo.  Direitos fundamentais, globalização e neoliberalismo. Revista Latino - Americana

de Estudos Constitucionais, Belo Horizonte/MG, n. 02, p. 351-362, jul./dez. 2003.

3 Utiliza-se a ideia de dimensões ao invés de gerações de forma a evitar que seu sentido se relacione

com a ideia de superação das gerações e por consequência, dos direitos fundamentais, visto que, sem as

duas primeiras dimensões de direitos fundamentais (direitos de liberdade e direitos sociais) a terceira

dimensão não seria factível.

4 BRANT,  Leonardo Nemer Caldeira.  O Direito  ao Desenvolvimento como Direito  Humano.  Revista

Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte - MG, v. 81, n. julho/95, p. 91-118, 1995.
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também,  os direitos  culturais  e  econômicos,  tais  como os  benefícios  da Previdência

Social e a assistência à saúde.5

O conceito de direito ao desenvolvimento foi primeiro proclamado em 1977 pela

Comissão de Direitos  Humanos das  Nações  Unidas  (“CDHNU”) em sua Resolução

XXXIII, e confirmou-se em 1979, através da Resolução XXXV datada de 02 de março

de 1979, onde se reconheceu o conteúdo deste conceito pela primeira vez, entretanto,

vazio,  fazendo  com  que  a  CDHNU  buscasse  até  1981,  através  de  um  grupo  de

especialistas,  e  adotasse  finalmente  na  Resolução  37/199/18/1982  o  direito  ao

desenvolvimento como um direito humano inalienável.

Três anos após a adoção da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento das

Nações  Unidas,  seu  significado  tem  sido  reconhecido  por  alguns  países,  em  seus

comentários  e  pontos  de  vista  sobre  a  implementação  e  o  maior  fortalecimento  da

Declaração.  Antônio  Augusto  Cançado  Trindade  propôs  que  de  acordo  com alguns

desses comentários e pontos de vista, a significação primária da Declaração refletiu-se

no  fato  de  ela  dar  ao  direito  ao  desenvolvimento  o  status  de  um “direito  humano

inalienável” (Jamaica), de enfatizar a natureza “abrangente e global” do problema do

desenvolvimento vinculado em nossos dias à observância dos direitos humanos (URSS),

em sua consciência  da  necessidade  de uma “realização  ampla”  de  todos os  direitos

humanos (Iugoslávia), e em seu reconhecimento da independência de todos os direitos

humanos (Brasil e Índia).6

É necessária, entretanto, uma precisão maior quanto ao fundamento jurídico e ao

conteúdo  do  direito  ao  desenvolvimento,  que  é  um  direito  humano  subjetivo,  que

engloba as exigências da pessoa humana e dos povos, que devem ser necessariamente

respeitadas. A Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento atenta a eliminação dos

obstáculos a serem superados de forma a promover a igualdade de oportunidade para o

desenvolvimento.

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece em seu preâmbulo que o Brasil é

um  Estado  Democrático  destinado  a  assegurar  o  exercício,  dentre  outros,  do

5 FERRARO,  Suzani  Andrade,  PEIXINHO,  Manoel  Messias.  Direito  ao Desenvolvimento como Direito

Fundamental.  Disponível  em:

<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/manoel_messias_peixinho.pdf>. Acesso em 14

de set. de 2012.

6 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos Humanos e Meio-Ambiente: Paralelo dos Sistemas de

Proteção Internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 176 e 177.
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desenvolvimento, e em seu Artigo 3° dispõe que é objetivo fundamental da República a

garantia do desenvolvimento nacional demonstrando, portanto, compromisso com o fim

de assegurar o desenvolvimento da sociedade brasileira. Apesar de não estabelecer uma

moldura ou limites para o desenvolvimento pretendido pelo constituinte originário, cabe

aos  demais  dispositivos  da  constituição  auxiliar  nesta  análise  de  valores  no

procedimento de busca do desenvolvimento.

Sendo relevante ao Estado estar permanentemente capacitando-se para evoluir

em um processo  de  auto  renovação,  por  meio  de  ajustes  e  transformações  que  se

concretizam de modo gradual, este se submete à posição, concomitantemente, de agente

transformador e de paciente transformado, e estas transformações devem ser nas ordens

política, social e econômica.

Nos  países  como  o  Brasil  onde  vige  a  soberania  popular  e  os  indivíduos

escolhem seus representantes e seu regime de governo, a proclamação de um Estado

Democrático de direito é obstaculizada pela ignorância sobre os direitos e a limitação da

iniciativa popular, que restringem a efetividade do sistema democrático. Falta, então, no

Brasil que o cidadão assuma seu papel de agente ativo fazendo uso de seus direitos no

meio democrático. 

Quanto às garantias sociais o constituinte brasileiro se preocupou em determinar

que  o  Estado,  auxiliado  pela  sociedade,  assuma  o  papel  de  responsável  pelo

cumprimento dessas garantias. A problemática da efetividade das normas que dispõem

sobre  essas  garantias  é,  entre  muitos,  o  discurso  que  reclama  a  falta  de  recursos

econômicos  do  Estado,  a  corrupção  e  desvio  de  verbas,  ausência  de  controle  do

exercício popular, etc. 

Como  apresentam  Eric  Fernandes  e  Siddharta  Ferreira,  é  no  tema  do

desenvolvimento que o desacordo moral se aprofunda e a substituição das razões de

estado  ou  de  razões  peculiares  a  certos  grupos  políticos  ou  econômicos  devem ser

substituídas por critérios guiados pela noção de razão pública. Sendo a razão pública

uma argumentação válida entre diferentes grupos sociais a que fomentam um consenso

possível em um ambiente democrático, se encaixa aqui o interesse público, que deixa de

ser  unicamente  interesses  coletivos,  passando  a  englobar  os  interesses  privados

defensáveis na esfera pública.7

7 FERNANDES, Eric Baracho Dore, FERREIRA, Siddharta Legale. O Contrato de Parcerias Público-Privadas 

e a Construção do Desenvolvimento Nacional: à espera de um milagre, mimeo, 2012. 
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Historicamente, o modelo estatal de desenvolvimento oscilou entre um Estado

interventivo e um Estado liberal  quanto à economia.  A auto regulação da economia

pelas forças de mercado constituiu-se em principal arcabouço de muitos processos de

Reforma de Estado, iniciados nas décadas de 80 e 90 do século XX, os quais buscavam

limitar  os  poderes  estatais  ao mínimo necessário  para a  garantia  da lei  e  da  ordem

pública. Conforme dita Gustavo Henrique de Oliveira:

“atualmente, parece certo que se encontra afastada a hegemonia do culto

extremado ao mercado, entendido como mola propulsora e agente produtor

do desenvolvimento.  Colocou-se em xeque a celebrada invencibilidade do

primado do mercado, implicando a revalorização do papel do Estado como

agente  incentivador,  promotor  e  condutor  do  desenvolvimento  econômico

social”.8

A Constituição  Brasileira  de 1988 adotou um modelo flexível,  demonstrando

diretrizes  básicas  dentro  de  um  sistema  econômico  capitalista,  amparado  na  livre

iniciativa, na liberdade de contratar, na livre concorrência e na propriedade privada, mas

ao mesmo tempo, é também voltada para a construção de um modelo de Estado Social,

que autoriza a atuação normativa e reguladora do Estado na atividade econômica.9

Em concordância com Suzani Ferraro e Manoel Peixinho, o “desenvolvimento

das riquezas e bens de produção nacionais deve ser compatível com a qualidade de

vida de toda a população na perspectiva de compatibilizar a ordem econômica com a

ordem social”.10 É nesse sentido que Franco Montoro afirma que “o desenvolvimento

depende da capacidade de cada país para tomar decisões que sua situação requer, o

8 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Parceria Público-Privada e Direito ao Desenvolvimento: Uma

Abordagem Necessária. Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de

Janeiro. Rio de Janeiro: APERJ, Editora Lumen Juris, 2006, p. 109 e 110.

9 SCOTT, Paulo Henrique Rocha. Direito Constitucional Econômica: Estado e normalização da Economia.

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2000, p. 92-94.

10 FERRARO,  Suzani Andrade,  PEIXINHO, Manoel Messias.  Direito ao Desenvolvimento como Direito

Fundamental.  Disponível  em:

<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/manoel_messias_peixinho.pdf>. Acesso em 14

de set. de 2012.
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que exige a superação da condição de dependência ou subordinação de tipo colonial,

no plano político, econômico ou cultural”.11

A Constituição Brasileira de 1988 demonstra que o legislador para alcançar os

objetivos de desenvolvimento socioeconômico, consentiu com a intervenção do Estado

na economia,  não somente como participante,  mas,  também, como regulador.  Como

proclama Flávio Amaral Garcia: 

“o processo de transformação estatal no mundo contemporâneo desenvolve-

se em torno da noção de um feixe mínimo de atividades essenciais ao Estado.

Respeitado esse núcleo essencial de atribuições, o Estado deixa de exercer

algumas  atividades  (desestatização)  e  passa  a  exercer  outras,  mais

consentâneas com o seu papel nesse quadro constante de mutação. Emerge

com destaque a figura do Estado regulador”.12

O Estado como regulador da economia privada está entrelaçado a uma série de

fatores para Vital Moreira, sejam eles: (i) redução do papel econômico do Estado, (ii) a

privatização de empresas públicas, (iii) a diminuição dos poderes regulatórios, (iv) a

liberalização dos setores anteriormente sujeitos a regime exclusivo público ou privado,

(v) a limitação ou eliminação de serviços públicos e (vi) o fomento da concorrência

nacional e internacional. Tais fatores reforçam a atividade regulatória estatal por cinco

razões básicas: (i) importa regular o mercado para garantir a concorrência; (ii) importa

regular o mercado em razão de seus limites e falhas eventuais, para que o mesmo possa

então funcionar; (iii) importa regular para afastar ou atenuar as externalidades negativas

do funcionamento  da economia;  (iv)  importa  regular  para  promover  a  proteção  dos

consumidores; e (v) importa regular para garantir as denominadas obrigações do serviço

público.13

O Artigo 174 da Constituição Brasileira de 1988 estabelece:

11 MONTORO, André Franco. Estudos de Filosofia do Direito. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p.44.

12 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Parceria Público-Privada e Direito ao Desenvolvimento: Uma

Abordagem Necessária. Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de

Janeiro. Rio de Janeiro: APERJ e Editora Lumen Juris, Volume XVII, p. 111. 

13 MOREIRA, Vital.  Serviço público e concorrência:  a regulação no setor eléctrico:  Os caminhos da

privatização da administração pública. Coimbra: Coimbra, 2001, pp. 223-247, pp.225-228.
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Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o

Estado  exercerá,  na  forma da  lei,  as  funções  de  fiscalização,  incentivo  e

planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para

o setor privado.

§  1º  -  A  lei  estabelecerá  as  diretrizes  e  bases  do  planejamento  do

desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará

os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.

§  2º  -  A  lei  apoiará  e  estimulará  o  cooperativismo  e  outras  formas  de

associativismo.

§  3º  -  O  Estado  favorecerá  a  organização  da  atividade  garimpeira  em

cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção

econômico-social dos garimpeiros.

§ 4º - As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na

autorização  ou concessão  para  pesquisa  e  lavra  dos recursos  e  jazidas  de

minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de

acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei.

A expressão ‘Estado Regulador’ empregada no Artigo 174 acima para designar o

papel desempenhado pelo Estado na economia leva em consideração o binômio: Estado

(primeiro setor) e a sociedade (segundo setor).14 O mundo passou por um processo de

‘agencificação’15 e desse movimento é possível identificar três polos de atuação: o do

Estado, o das agências e o da sociedade. No Brasil as agências reguladoras são criadas

como autarquias,  portanto,  como entes  que  integram a  Administração  Indireta,  com

personalidade  jurídica  de  direito  público,  já  se  encontrando  e  submetendo-se  a  um

direito administrativo posto.

1.2 Infraestrutura do Petróleo no Brasil

A Lei n° 2.004 de 03 de outubro de 1953 instituiu as disposições sobre a Política

Nacional de Petróleo e definiu as atribuições do Conselho Nacional de Petróleo, além de

instituir a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”) e suas subsidiárias. A partir

de  sua  publicação  e  entrada  em  vigor  da  Lei  n°  2.004  de  1953  se  estabeleceu  o

monopólio da Petrobras sobre a pesquisa, lavra, refinação, comércio e o transporte do

14 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Regulação, Poder Estatal e Controle Social. Revista de Direito Público

na Economia RDPE. Belo Horizonte: Editora Forum, 2005, p. 163.

15 Id.
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petróleo proveniente de poços ou de xistos – de seus derivados, bem como de quaisquer

atividades correlatas ou afins em território nacional.

A abertura do mercado brasileiro data da década de 1970, especificamente no

ano de 1975, com a assinatura dos ‘contratos de risco’ entre a Petrobras e companhias

estrangeiras para a exploração de áreas  offshore, em função de uma crise no Oriente

Médio com Guerra Árabe-Israelense em 1973 e a Revolução Iraniana de 1979, que

impulsionaram os preços dos barris de petróleo, que chegaram a aumentar 400% em

cinco  meses16,  provocando  a  recessão  e  crise  mundial.  A  crise  foi  provocada  pelo

embargo dos países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo –

OPEP e do Golfo Pérsico na distribuição de petróleo para os Estados Unidos e Europa.

Uma matéria do Jornal do Brasil de 10 de outubro de 1975 elucidava que:

 “as medidas anunciadas pelo General Geisel – entre as quais se destacam

também as de incentivo à exportação – foram previamente discutidas e o

Presidente explicou a situação econômica e as dificuldades decorrentes dos

aumentos  dos  preços  internacionais  do  petróleo (...)  com  relação  aos

‘contratos  de  serviço  com  cláusula  de  risco  por  conta  da  empresa

executora’,  disse que  Chefe  de  Governo que a decisão,  ‘sem quebra  do

regime de monopólio’ foi  precedida de ‘análise meticulosa, debatendo o

assunto com a Petrobras, no âmbito do CDE e de todo o Ministério”.17

Estes contratos de risco continham uma cláusula de acordo com a qual os riscos

do  investimento  correriam  por  conta  da  empresa  responsável  pela  execução  da

atividade, que teria direito a participações em condições previamente estipuladas.18 Com

a promulgação da Constituição Federal de 1988, os contratos de risco foram proibidos,

junto com as participações nos resultados, conforme o §1° do Artigo 177, que dizia que

o  monopólio  previsto  neste  artigo  incluiria  os  riscos  e  resultados  decorrentes  das

16 BP  Statistical  Review  of  World  Energy,  June  2012.  Disponível  em:

<http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/

statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/oil_section_2012.pdf>.  Acesso  em  04  de

ago. de 2012.

17 Jornal  do  Brasil.  Ano  LXXXV  –  n°  185.  Rio  de  Janeiro.  10  de  outubro  de  1975.  Disponível  em:

<http://memoria.petrobras.com.br/upload/acervo/contratos-de-risco-para-explorar-petroleo-no-brasil-

sao-autorizados-16/1975%20out%2010_Jornal%20do%20Brasil_Geisel%20autoriza%20contratos%20de

%20risco.pdf>. Acesso em 17 de set. de 2012.

18 LUGON, Cecília Viana. A Natureza Jurídica da Concessão Petrolífera. Salvador: IBP, 2005.
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atividades  nele  mencionadas,  sendo vedado  à  União  ceder  ou  conceder  à  iniciativa

privada qualquer tipo de participação em espécie ou em valor, na exploração de jazidas

de petróleo ou gás natural.

A alteração proferida pela Constituição Federal de 1988 acabou gerando uma

barreira para os investimentos e desenvolvimento de pesquisas no setor petrolífero. Foi

somente  com  o  advento  da  9ª  Emenda  Constitucional  de  1995  que  se  estabeleceu

através  de  uma  norma  de  eficácia  limitada19 que  a  União  poderia  contratar  com

empresas  estatais  ou  privadas  a  realização  das  atividades  de  pesquisa,  produção  e

exploração  de  petróleo,  gás  natural  e  outros  hidrocarbonetos  fluidos,  por  meio  da

elaboração de lei específica.

De forma a sanar tal limitação em 06 de agosto de 1997 foi publicada a Lei n°

9.478  (“Lei  do  Petróleo”)  que  veio  a  dispor  sobre  a  política  energética  nacional,

relacionada  ao  monopólio  do  petróleo  e  instituiu  o  Conselho  Nacional  de  Política

Energética e a Agência Nacional de Petróleo – ANP (“ANP”). O inciso IV do Artigo 8°

da Lei do Petróleo atribuiu à ANP a competência para “elaborar os editais e promover

as licitações para a concessão de exploração, desenvolvimento e produção, celebrando

os contratos dela decorrentes e fiscalizando a sua execução”. 

As empresas privadas passaram a pertencer ao rol de autorizadas a exercer as

atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural através de contratos de

concessão celebrados com a ANP, mediante  licitação prévia.  A ANP implantou sua

Estrutura Regimental  com o Decreto n° 2.455 de 14 de janeiro de 1998. Em 06 de

agosto de 1998 foram assinados contratos entre a ANP e a Petrobras referentes a 282

campos em produção ou desenvolvimento pela empresa estatal e esta negociação ficou

conhecida como Rodada Zero20, que definiu a participação da Petrobras no novo cenário

de exploração de petróleo no Brasil.

19 Luís Roberto Barroso diz que são normas de eficácia limitada “as que não receberam do constituinte

normatividade suficiente para sua aplicação, o qual deixou ao legislador ordinário a tarefa de completar

a  regulamentação  das  matérias  nelas  traçadas  em princípio  ou esquema”.  BARROSO,  Luís  Roberto.

Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo

modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 214. Na mesma linha reforçam Gilmar Mendes, Inocêncio Coelho e

Paulo  Gonet  Branco,  afirmando  que  são  normas  “não-aplicáveis  as  disposições  constitucionais

incompletas ou insuficientes, para cuja execução se faz indispensável a mediação do legislador, editando

normas  infraconstitucionais  regulamentadoras”.  BRANCO,  Paulo  Gustavo  Gonet;  COELHO,  Inocêncio

Mártires; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 21.

20 ANP. Rodada Zero. Disponível em:<http://www.anp.gov.br/?id=2649>. Acesso em 17 de set. de 2012.
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Até  o  ano  de  2008,  anualmente  foram  realizadas  Rodadas  de  Licitação,

totalizando 9 Rodadas,  que contemplam 0,9% das  reservas  de petróleo provadas no

mundo até o final de 2011.21 

Após  as  descobertas  do  Pré-Sal  entre  os  anos  de  2005  e  2007  o  governo

brasileiro desenvolveu o regime regulatório misto,  que passou a vigorar no Brasil  a

partir da promulgação da Lei n° 12.351 de 22 de dezembro de 2010, estabelecendo no

país,  para  as  áreas  do  polígono  do pré-sal  e  outras  áreas  estratégicas,  o  regime  da

partilha da produção. A ANP afirma que para as demais áreas do território brasileiro,

cerca de 98% da área total  das bacias sedimentares brasileiras,  continua em vigor o

regime de concessão estabelecido pela Lei do Petróleo.

Outras duas leis complementaram a nova regulação do setor, a Lei n° 12.276 de

30 de junho de 2010, que autorizou a União a ceder onerosamente à Petrobras uma área

com o equivalente a 5 bilhões de barris de petróleo, recebendo, em contrapartida, mais

ações da Petrobras; e a Lei n° 12.304 de 02 de outubro de 2010, que criou a empresa

estatal Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), que representará a União nos consórcios para a

exploração e produção no pré-sal.

Diferentemente  do  regime  de  concessão,  onde  a  empresa  ou  o  consórcio

assumem o risco exploratório, no regime de partilha caberá ao Conselho Nacional de

Política  Energética  decidir  se  em determinada área  do polígono do pré-sal  realizará

licitações  ou  a  contratação  direta  da  Petrobras  com  o  intuito  de  preservação  dos

interesses nacionais e atendimento aos objetivos da política energética. O volume de

petróleo e/ou gás natural restante do total de óleo produzido pela empresa contratada,

descontados os investimentos em exploração, desenvolvimento do campo e extração,

será dividido entre a União e a contratada, sendo que pela sua parcela da produção esta

ainda pagará royalties e participação especial.

O  planejamento  da  atividade  estatal  busca  superar  o  subdesenvolvimento

baseando-se no crescimento da produtividade por obras em infraestrutura. A Petrobras é

a principal empresa que investe em pesquisas e desenvolvimento de tecnologias para o

mercado de Petróleo no Brasil. Em seu plano de negócios para os anos de 2012 a 2016,

divulgado em 14 de junho de 2012, com investimentos totalizando R$416,5 bilhões,

com  uma  média  de  R$47,5  bilhões  por  ano,  60%  do  total  de  investimentos  será
21 ANP.  Anuário  Estatístico  2012  ANP. Disponível  em:  <http://www.anp.gov.br/?

pg=61387&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1351211181789>.  Acesso  em  17  de  set.  de

2012.
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empregado no segmento de exploração e produção de óleo e gás no Brasil. A meta de

exploração e produção de óleo e gás no Brasil para 2016 é de 2,5 milhões de barris por

dia. Do total a ser investido no segmento de exploração e produção de óleo e gás, 51%

correspondem a investimentos no pré-sal. 

Notícias  recentes  divulgaram  que  em 18  de  setembro  de  2012  a  Presidente

Dilma  Rousseff  autorizou  a  11ª  Rodada  de  Licitações  de  blocos  exploratórios  de

petróleo, que tem previsão de ocorrer em maio de 2013.22 A partir de tais informações é

possível compreender que o mercado e a indústria de óleo e gás no Brasil são foco de

investimentos tanto da iniciativa pública como da iniciativa privada.

Tais  investimentos  e  a  atuação  destes  personagens  na  economia  brasileira

fazendo com que os mesmos se relacionem de maneira a propiciar o desenvolvimento

do mercado brasileiro acabaram gerando políticas que passaram a ser adotadas pelas

agências reguladoras para a obtenção do respectivo desenvolvimento nacional. Uma vez

que  a  indústria  nacional  encontrava-se  em  meio  a  oportunidades  de  investimentos

estrangeiros a ANP, por exemplo, introduziu desde sua primeira rodada de licitação as

cláusulas  de  Conteúdo  Local  em  seus  contratos  de  concessão  para  exploração,

desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. 

As  cláusulas  de  Conteúdo  Local  incidem  sobre  as  fases  de  exploração  e

desenvolvimento  de  produção  e  estipulam,  de  forma  geral,  que  as  concessionárias

devem assegurar a preferência  à contratação de fornecedores  brasileiros sempre que

suas ofertas apresentem condições de preço, prazo e qualidade equivalentes às de outros

fornecedores  convidados  a  apresentarem  propostas.  Este  incentivo  de  aumentar  a

participação  da  indústria  nacional  de  bens  e  serviços,  em  bases  competitivas,

proporcionou um resultado dentro do contexto de desenvolvimento econômico ideal,

pois fez com que a indústria nacional se impulsionasse em níveis de desenvolvimento

tecnológico,  capacitação em recursos  humanos e geração de emprego e renda nesse

setor. Foi criado um sistema de certificação de conteúdo local de forma a proporcionar

maior credibilidade ao procedimento e estabelecer as condições legais para a realização

das rotinas relacionadas a tais exigências.

O desenvolvimento econômico é para o país, portanto, parte da concretização

dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Brasileira de 1988. Entretanto,
22 ANP.  Presidenta  Aprova  a  11ª  Rodada.  Disponível  em:  <http://www.anp.gov.br/?

pg=61927&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1348439354493>.  Acesso  em  23  de  set.  de

2012.
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não se pode subestimar ou superestimar o papel do Estado como promotor do processo

de desenvolvimento  econômico,  e  certo  grau de intervencionismo é importante  para

garantir  a  dimensão  qualitativo-social  do  desenvolvimento,  porque  nem  sempre  a

iniciativa privada possui recursos ou interesses suficientes para atuar em determinado

setor.23 A regulação do Estado é importante para garantir o desenvolvimento de projetos

grandes  ou  corrigir  falhas  de  mercado,  seja  de forma  direta  ou  indireta,  através  de

fomento ou regulação. 

A própria Petrobras é um exemplo deste intervencionismo, pois durante muito

tempo foi  a  única  fonte  de  investimentos  em pesquisas  para  o  desenvolvimento  do

mercado  petrolífero  no  Brasil,  visto  que  a  indústria  nacional  deixava  a  desejar  em

tecnologia para o mercado e o país permanecia fechado para a indústria internacional

para evitar ser inundado e perder, assim, seu controle sobre tais riquezas.

As  Rodadas  de  Licitação  promovidas  pela  ANP,  bem como  as  cláusulas  de

Conteúdo Local são demonstrações do gerenciamento e planejamento do Estado, que

estabelece  os  limites  e  premissas  básicos  necessários  à  consecução  dos  serviços

públicos delegados à iniciativa privada, mas que também estabelece políticas nacionais

de desenvolvimento econômico, cooperando com o particular.

Eric  Fernandes  e  Siddharta  Ferreira  apontam novamente  que  uma das  ideias

mais  criativas  do  desenvolvimentismo  para  analisar  a  realidade  no  caso  a  caso  é  a

dicotomia entre “pontos de estrangulamento” e “pontos de germinação”:

“Os pontos de estrangulamento relacionam-se a setores da economia com

um “gargalo” na produção, ou seja, com a demanda muito maior do que a

oferta. O termo se origina da derivação metafórica do “gargalo” de uma

garrafa,  na  qual  a  velocidade  de  saída  do  líquido  é  limitada  pelas

dimensões desse gargalo. Os pontos de estrangulamento ou gargalos são

normalmente associados às obras de infraestrutura, como ferrovias, energia

elétrica,  portos,  navegação  costeira  e  estradas,  setores  cuja  estrutura

adequada limita proporcionalmente o crescimento da economia. Pontos de

germinação,  por  sua  vez,  seriam  setores  cujo  crescimento  acaba

fomentando os demais (...). Tome-se por exemplo uma grande demanda em

infraestrutura portuária,  o  que  criaria  um ponto  de  estrangulamento ao

sufocar  capacidades  de  exportação  de  determinado  país,  mas,

23 FERNANDES, Eric Baracho Dore, FERREIRA, Siddharta Legale. O Contrato de Parcerias Público-Privadas

e a Construção do Desenvolvimento Nacional: à espera de um milagre. mimeo, 2012, p. 11.
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simultaneamente, poderia ser objeto de investimentos que o converteria em

um ponto de germinação, criando um panorama favorável de escoamento

da exportação e criando um ambiente favorável a investimentos cada vez

maiores na produção”.24

Cabe reforçar, portanto, que o poder público carece do capital ou conhecimento

técnico  necessários  para  investir  de  forma  eficiente  em  todos  os  segmentos  da

economia, sendo necessária a parceria com o setor privado.

No Brasil temos um exemplo da inoperância do Estado em relação ao setor da

área de infraestrutura portuária na região sudeste do país onde a iniciativa privada teve

que partir para o empreendimento em grande escala particular de forma a permitir o

desenvolvimento das áreas de exportação e importação no Brasil. Este empreendimento

localizado no norte do estado do Rio de Janeiro e em construção desde o ano de 2007 é

o Complexo Industrial do Superporto do Açu, classificado pela empresa LLX como o

maior empreendimento porto-indústria da America Latina que deverá movimentar, pelo

menos, 350 milhões de toneladas por ano, posicionando-se como um dos três maiores

complexos  portuários  do  mundo.  Este  Complexo  Portuário  prevê  a  atração  de

investimentos de R$40 bilhões com a geração de 50 mil empregos.

 Através do planejamento do Estado por meio de seus agentes democraticamente

eleitos, traçando políticas públicas para o desenvolvimento da economia que se obtém

um  mercado  e  uma  economia  atraentes  para  os  investimentos  privados  que

possibilitarão  a  largada  da  indústria  brasileira  e  consequente  desenvolvimento.  A

administração pública direta, diante da premente necessidade de atrair investimentos,

sobretudo estrangeiros, decidiu abrir mão da função de regular diretamente os novos

mercados,  conferindo-os  ás  Agências  Reguladoras,  com  o  objetivo  de  gerar

salvaguardas institucionais que significassem um compromisso com a manutenção de

regras e contratos a longo prazo.25 O Governo cedeu controle e capacidade decisória em

troca de credibilidade e estabilidade, demonstrando, com isso, que a regulação deixou

de ser assunto de governo para ser assunto de Estado.

24 Ibid. p. 11-12.

25 GUERRA, Sérgio.  Introdução ao Direito das Agências Reguladoras.  Rio de Janeiro:  Freitas  Bastos,

2004, p.2.
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1.3 Regulação

As  agências  reguladoras  foram  criadas  no  Brasil  a  partir  de  1996,  sob  a

promessa da superação de um histórico de insegurança jurídica via desmandos políticos,

e pretendiam instaurar um padrão técnico de regulação onde os agentes privados não

dependeriam mais exclusivamente da sorte junto aos governantes, podendo contar com

regras claras,  propósitos políticos  de longo prazo e o respeito a acordos e contratos

firmados com entidades públicas.26 Com a evolução do que constou do Plano Diretor da

Reforma do Aparelho do Estado, surgiram as Agências Reguladoras brasileiras.27

A criação de agências autônomas vinculadas a atividades exclusivas do Estado

surgiria da análise das missões dos órgãos e entidades governamentais, identificando

superposições,  inadequação  de  funções  e  possibilidade  de  descentralização  com  o

intuito de dotar o Estado de uma estrutura organizacional moderna, ágil e permeável à

participação popular.

Dentro de um amplo processo de privatizações e desestatizações para reforma

estatal,  o  Estado tinha  que se preocupar  com a obtenção de investimentos  do setor

privado nas atividades econômicas de interesse coletivo e serviços públicos objeto dos

programas  de  privatizações  e  desestatizações,  que  em  função  da  insegurança  e

instabilidade,  acabou tendo que se adequar  ao ‘compromisso regulatório’28,  que não

passava de exigências feitas pelo mercado para garantir a estabilidade e previsibilidade

das regras do jogo para particulares que contratassem com o poder público.

Durante  o  governo  Fernando  Henrique  Cardoso  a  preocupação  básica  do

legislador era garantir às agências reguladoras sua autonomia, para, assim, criar uma

“blindagem institucional” das agências, para assegurar a sua vontade contra eventuais

tentativas  de  mitigação  por  governos  futuros.29 A  Organização  para  Cooperação  e

Desenvolvimento Econômico (“OECD”) define regulação em um conceito amplo, nos

seguintes termos:

26 MENDONÇA, José Vicente Santos de.

27 Ibid. p. 11-12.

28 BINENBOJM,  Gustavo.  Agências  Reguladoras  Independentes  e  Democracia  no  Brasil.  Salvador:

Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, 2005, p. 6.

29 Id. p. 7.
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“A regulação se refere  ao conjunto diverso de instrumentos por meio dos

quais  os  governos  estabelecem  exigências  às  empresas  e  cidadãos.  As

regulações incluem leis, pedidos formais e informais e normas subordinadas

emitidas  por  todos  os  níveis  de  governo,  e  as  normas  emitidas  por

organismos  não  governamentais  ou  auto-reguladores  a  quem os  governos

delegaram poderes normativos.”30

Essas são consideradas  autarquias  de regime especial  com independência  em

relação ao Poder Público. Sua criação depende de iniciativa do Chefe do Poder Público

e de aprovação através de lei.  O regime especial  garante privilégios específicos que

aumentam a autonomia e, além das atribuições de competência regulatória congrega os

elementos de organização colegiada, impossibilidade de exoneração ad nutum de seus

dirigentes, autonomia financeira e orçamentária e a independência decisória31, os quais

confirmam a autonomia das Agências Reguladoras.

Isso  significa,  em outras  palavras,  que  as  decisões  das  agências  reguladoras

sobre  o  setor  que  elas  regulam podem ser,  do  ponto  de  vista  legal,  contrárias  aos

interesses  políticos  do  Presidente  da  República,  eleito  democraticamente,  ou  dos

ministérios aos quais elas estão vinculadas, mas não subordinadas.32 É nesse ponto que

se  insere  uma  reflexão  sobre  a  legitimidade  decisória  das  agências  reguladoras

independentes, a partir dos mecanismos de participação pública no controle do processo

decisório desses órgãos. Elas são dotadas de independência gerencial,  orçamentária e

financeira ampliada.

Carina Cavalcante Coelho, em sua monografia para o Curso de Mestrado em

Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas fala que é deste debate que emana o

conceito de governança regulatória,  pois esta  envolve mecanismos que restringem o

comportamento  discricionário  dos  governos  a  partir  da  criação  de  um  sistema

regulatório transparente, previsível e sustentável no tempo. Devendo haver, portanto,

30 Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE.  Regulatory impact analysis:

best practices for regulatory quality and performance. (1997) Paris: OCDE, p.11.

31 GUERRA, Sérgio.  Introdução ao Direito das Agências Reguladoras.  Rio de Janeiro:  Freitas  Bastos,

2004, p. 14-15.

32 FILHO, Calixto Salomão. Regulação e Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 184.
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um desenvolvimento sistemático da implementação de políticas  gerais sobre como o

governo utiliza seus poderes regulatórios.33

Na história institucional do Brasil, o governo Lula marcou o primeiro teste da

segunda onda regulatória, que submetia as agências ao teste da sucessão democrática no

governo federal. O governo de Lula tentou pressionar as agências ANEEL e ANATEL a

obriga-las a não adotar medidas impopulares,  que seriam embora as mais técnicas e

recomendáveis pelo interesse público de longo prazo, dado que todos os dirigentes das

agências tinham sido nomeados por seu antecessor.34 Tais crises foram solucionadas por

mecanismos institucionais.

As agências reguladoras independentes,  baseadas nas diretrizes  gerais  fixadas

em lei,  exercem grande variedade de poderes:  normativos,  propriamente ditos ou de

natureza concreta; de solução de conflitos de interesses; investigativos; fomentadores; e

de  fiscalização,  preventiva  ou repressiva.35 Apesar  de  redundante,  essa  autonomia  é

essencial  para  a  preservação  da  característica  de  ‘independente’  das  agências

reguladoras, deixando espaço para a liberdade de sua atuação, notadamente, de natureza

normativa.

A preocupação com a legitimidade das normas e decisões dessas agências vem

sendo enfrentada no campo do Direito, da Economia e da Ciência Política. A partir das

teorias  sobre  a  separação  dos  poderes,  em que  medida  é  legítima  e  democrática  a

decisão  sobre  o  conteúdo  da  regulação  por  um  órgão  colegiado  não  eleito  e

independente da administração direta, em contraposição à decisão monocrática de um

ministro  de  estado nomeado pelo  Presidente  da República,  este  sim eleito  por  voto

popular. Calixto Salomão afirma que “determinadas funções do Estado não precisam

estar subordinadas ao processo político democrático”36. As agências governamentais

são dotadas de autoridade pública, mas que não se misturam no campo das decisões

33 COELHO, Carina Cavalcante.  Reforma Regulatória no Contexto Brasileiro. Fundação Getúlio Vargas.

Professora Alketa Peci. mimeo, p. 15.

34 BINENBOJM,  Gustavo.  Agências  Reguladoras  Independentes  e  Democracia  no  Brasil.  Salvador:

Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, 2005, p. 9.

35 ARAGÃO,  Alexandre  Santos  de.  Agências  Reguladoras  e  a  Evolução  do  Direito  Administrativo

Econômico. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 369.

36 Ibid., p. 189.
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políticas  por  serem compostas  de  tecnocratas  capazes  de  tomar  decisões  de  ordem

meramente técnica e neutra do ponto de vista político.

Esse  poder  regulador,  indicado  por  Maria  D’Assunção  Menezello  como  o

“poder e dever atribuídos institucionalmente pelo Poder Legislativo a uma autarquia,

denominada agência reguladora, quando da aprovação de sua lei de criação”37, ligado

aos componentes das decisões administrativas38, fazem com que o agente, no exercício

desse  dever/poder  estará  necessariamente  compelido  a  abordar  temas  concretos,

deixando os temas abstratos para a esfera do Poder Legislativo. 

Em continuidade com este raciocínio, enquanto no Poder Legislativo administra-

se a discricionariedade política, a qual não reclama ser justificada, necessitando apenas

estar conforme com o texto constitucional, para as agências reguladoras deverá imperar

racionalmente  a  “discricionariedade  técnica,  geralmente  comportando  opções  mais

restritas e que devem ser consideradas à luz de regras científicas para que se determine

a melhor escolha, (pois) está se ministrando não só o critério diferenciador entre os

dois tipos de discricionariedade como o próprio fundamento de validade das normas

reguladoras que devem ser baixadas pelas agências reguladoras”.39

Alexandre Santos de Aragão explora tal aspecto considerando que a ‘separação

de poderes’  deve  ser  enfrentada  atualmente  pelo  prisma do pluralismo  existente  na

sociedade,  que  significa  colocar  diante  de  várias  instâncias  da  máquina  estadual  as

reclamações ou o apoio de vozes diferentes. Entretanto, ao invés de usar uma fórmula

do século  XIX que potencializava  a  divisão  dos  poderes  na  organização  interna  do

Estado em uma separação política, percebe-se um sistema mais complexo que se integra

num quadro alargado de separação de poderes,  e representa uma função positiva na

organização de um estado moderno.40 É dessa divisão das funções estatais que aparecem

os novos órgãos auxiliares dos poderes supremos, muitos de relevância constitucional,

dotados de independência funcional no exercício de suas funções.

37 MENEZELLO, Maria D’Assunção Costa. Agências Reguladoras e o Direito Brasileiro. São Paulo: Atlas,

2002, p. 101.

38 Para Maria D’Assunção “os componentes indispensáveis que devem obrigatoriamente integrar uma

decisão  de  agência  são:  (i)  a  forma,  de  acordo  com  os  requisitos  legais;  (ii)  os  motivos  justos  e

justificáveis; (iii) a conformidade que a ordem jurídica exige”. Ibid., p. 67.

39 Ibid., p. 112 - 113.

40 ARAGÃO, op. cit., p. 374.
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1.4 Qualidade de Regulação

O regime especial atribuído às agências teve o intuito de reconhecer-lhes certo

grau de independência para o desempenho de suas funções básicas, que envolvem, pelo

menos, a fixação de regras de conduta para os destinatários da regulação, o controle da

atividade econômica e social, seja ela de natureza pública ou privada, a resolução de

conflitos  entre  usuários  e  prestadores  de  serviços  públicos  e  a  garantia  da

universalização.41

Suas características essenciais, todas buscando essa garantia da universalização,

tecnicidade e neutralidade operativa face ao poder central são (i) a autonomia decisória

reforçada  graças  à  vedação  do  recurso  hierárquico  impróprio;  (ii)  a  existência  de

restrições à nomeação e à exoneração de seus dirigentes; e a captação de recursos por

intermédio de taxas regulares; (iii) capacidade normativa; e (iv) abertura à sociedade de

seu  processo  de  tomada  de  decisões  e  de  produção  de  normas  por  intermédio  de

audiências e consultas públicas.42

Passado  o  momento  inicial  as  agências  reguladoras  conquistaram  seu

amadurecimento institucional. Embora não fossem a salvação da administração pública

no Brasil, foram capazes de criar elos de contato entre o cidadão e as esferas de decisão,

pois, apesar de não estarem completamente imunes à influência política, tornaram-se

capazes para a tomada de decisão com embasamento técnico sem estarem alienadas

politicamente,  com  um  poder  normativo  dentro  de  limites  pré-estabelecidos.  Maria

Sylvia Di Pietro diz que democratiza-se43 a Administração com a implantação de novas

formas de participação do cidadão, seja para garantir a transparência e o controle, seja

para ampliar  as formas de  colaboração privada com o poder público,  por diferentes

tipos  de  parceria  (concessão,  convênio,  contratos  de  gestão,  etc.),  pois  a  ideia  de

41 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Regulação, Poder Estatal e Controle Social. Revista de Direito Público

da Economia – RDPE. Belo Horizonte: 2005, p. 164.

42 NETO,  Floriano  de  Azevedo  Marques.  Agências  reguladoras:  instrumentos  de  fortalecimento  do

Estado. Texto disponível no site da Associação Brasileira das Agências de Regulação – ABAR. Do mesmo

autor,  Cf.  Agências  reguladoras  independentes:  fundamentos  e  seu  regime jurídico.  Belo  Horizonte:

Editora Fórum, 2009.

43 DI PIETRO, op. cit., p. 166.
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proteção do interesse público deixa de ser privativa do Estado, passando a ser também

do particular que deve agir para defender os interesses públicos.

A regulação é um instrumento poderoso de governabilidade que todos os países

utilizam na busca de uma variedade de objetivos através de políticas públicas.44 Seu

poder advém das enormes consequências para a sociedade e a economia de um país,

podendo,  ao  mesmo  tempo,  representar  a  solução  para  questões  sociais  e  causar

problemas como a obrigação do país com custos administrativos dispensáveis. É com

base nestes possíveis efeitos negativos que agências e organizações internacionais como

a  OECD,  Banco  Mundial  e  Comissão  Europeia  chamaram  a  atenção  de  governos

nacionais para que estes avaliem seus regimes regulatórios de forma a sustentar uma

reforma regulatória e alcançar patamares mais desejáveis quanto à qualidade das normas

produzidas.45

Hoje se vive o momento de consolidação das agências reguladoras, que decidem

questões importantes, tendo sua atuação elogiada e questionada. Discute-se, portanto,

não  mais  o  que  são  as  agências,  mas  como  elas  podem  ser  melhores,  ou  seja,  a

qualidade de sua atuação e os procedimentos prévios de análise do impacto de suas

decisões e de suas normas.

A OECD publicou em 1997 um Relatório sobre Reforma Regulatória para seus

ministros acerca do exame da importância, direção e significados da reforma regulatória

nos regimes de seus países membros. As conclusões e recomendações que decorreram

de experiências e desafios enfrentados por governos que faziam parte da OECD e as

direções tomadas para os regimes de reforma regulatória. Suas conclusões partiram da

base  de  que  é  função  de  um  Estado  democrático  promover  o  bem  estar  social  e

econômico de seus cidadãos e a regulação é uma ferramenta que auxiliou os governos a

obter ganhos relevantes na concretização destes objetivos.

Os governos utilizaram por  muito  tempo o modelo  de regulação econômica,

social  e  administrativa46 para  melhor  alinhar  os  interesses  públicos  e  privados  no

44 HOPKINS,  Thomas  D.  Alternative Approaches  to  Regulatory  Analysis:  Designs  from Seven  OECD

Countries. 

45 COELHO, Carina Cavalcante.  Reforma Regulatória no Contexto Brasileiro. Fundação Getúlio Vargas.

Professora Alketa Peci. p. 11.

46 A OECD definiu regulação como “um conjunto diversificado de instrumentos pelos quais o governo

estabelece requisitos para empresas e cidadãos. Regulações abrangem leis, ordens formais e informais e

normas subordinadas, exaradas por todos os níveis de governo, e normas exaradas por entidades não
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mercado e a regulação continuará a ser um utensílio importante para preservar e avançar

com a participação pública. Existe, entretanto, um risco considerável, particularmente

em tempos de profundas variações nas condições econômicas e sociais, que a regulação

se torne um obstáculo a este bem estar econômico e social. Exemplos de barreiras são

aquelas  relacionadas  a  regulações  que  impedem  inovações  ou  criam  barreiras

desnecessárias  ao  comércio,  investimentos  e  eficiência  econômica;  a  duplicidade  de

autoridades  regulatórias  em  esferas  diferentes  do  governo;  normas  regulamentares

desatualizadas ou com conteúdo vazio que impedem o resultado para as quais foram

propostas são parte do problema.

Apesar  de  ser  difícil  mensurar  quais  seriam  os  custos  do  “fracasso  da  não

reforma”47,  estes podem ser substanciais. O atraso eleva os custos das mudanças em

muitos casos, e os custos ocultos da regulação ineficiente só aumentam na medida em

que  a  competição  dos  mercados  globais  se  intensifica.  O  objetivo  fundamental  da

reforma regulatória é ampliar a eficiência das economias nacionais e suas habilidades de

adaptação às mudanças, mantendo a competitividade. As reformas que aprimoram as

pressões competitivas fornecem incentivos poderosos para empresas se tornarem mais

eficientes, inovadoras e competitivas.

É  este  boom de  produtividade  nas  indústrias  que  está  relacionado  com  o

desenvolvimento e respectivas reduções nos preços, melhora na qualidade e variação

dos produtos e serviços, que beneficiam os consumidores e as indústrias.  A reforma

regulatória proposta pela OECD aponta como objetivos na regulamentação econômica o

aumento da eficiência econômica através da redução das barreiras pela competição e

inovação, comumente através da desregulamentação e uso de regulações pró-eficientes,

aprimorando a estrutura regulatória para o funcionamento do mercado e uma vigilância

governamentais ou autorreguladas, a quem o governo delegou poderes regulamentares. As Regulações

caem em três categorias: (i) Regulações Econômicas que interveem em decisões de mercado como a

precificação, competitividade, entrada ou saída do mercado; (ii) Regulações Sociais que visam proteger

o interesse público tal qual a saúde, segurança, meio ambiente e coesão social. Os efeitos econômicos

da regulação social podem ser preocupações secundárias ou mesmo inesperadas, mas podem se tornar

substanciais; e (iii) Regulações Administrativas que são a burocracia e formalidades administrativas, “ red

tape”, através das quais o governo coleta informações e intervém em decisões individuais econômicas.

Podem  ter  impactos  substanciais  no  setor  de  performance  privado.”  OECD.  The  OECD  Report  on

Regulatory  Reform:  Synthesis,  Paris:  1997,  p.6.  Tradução  Livre.  Disponível  em:  <

http://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/2391768.pdf>. Acesso em: 22 de set. de 2012.

47 “The hidden costs of inefficient regulation”. Ibid., p.5.
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prudente.48 Também  aponta,  na  regulamentação  administrativa,  para  a  eliminação

daquelas  regulamentações  que  não  são  necessárias,  limpando  e  simplificando  as

necessárias e, desta forma, valorizando a transparência do que for aplicado.49

O  melhor  instrumento  para  se  colocar  em  prática  a  reforma  regulatória,

desenvolvido pela própria OECD foi a Análise de Impacto Regulatório (“AIR”), que é

um  mecanismo  de  auxílio  aos  reguladores,  voltado  para  o  mapeamento  das

consequências positivas e negativas que podem advir da regulação de relevantes temas

de um determinado setor ou matéria.

Não há razão para imaginar que a mesma técnica de aproximação de resultados

deveria  ser  aplicada  de  forma  ampla.  Existem,  porém,  princípios  genéricos  que

encontram  aplicabilidade  generalizada,  conforme  indica  o  Sr.  Thomas  D.  Hopkins

quando aponta que existem duas fontes primárias de tais princípios. A primeira é uma

avaliação escrita por Thomas O. McGarity (1991) e a segunda é uma série de propostas,

as quais ele se refere como “princípios alvo” (Arrow Principles) de coautoria no início

do ano de 1996 do vencedor do Nobel Kenneth J. Arrow e outros dez economistas. Para

Hopkins  as  duas  funções  mais  básicas  do  procedimento  de  análise  regulatória  são

aquelas que agrupam e analisam as informações de forma a realçar para o tomador de

decisão a informação e os aspectos  benéficos e  nocivos das alternativas  de maneira

coerente e sistematizada.50

Tal  aproximação  permite  que  o  regulador,  que  pode  não  ter  conhecimentos

técnicos em economia ou demais áreas na qual está exercendo sua função, entenda sua

tarefa de maneira  mais simples  e venha a  tomar uma decisão baseando-se em fatos

fundamentados em pesquisas anteriores. A decisão é tomada a partir de um olhar sobre

diversas opções (o que inclui a opção de permanecer inerte).

Eduardo Bizzo propõe a  definição  de qualidade regulatória  como aquela que

reside em atingir um objetivo político qualquer, envolvendo ao máximo os agentes, ao

menor custo social e econômico e de maneira mais clara e simples possível.51

48 “Reform aims to increase economic efficiency by reducing barriers to competition and innovation,

often through deregulation and use of  efficiency-promoting regulation, and by improving regulatory

framework for Market functioning and Prudential oversight”. Ibid., p.6.

49 “Reform aims at eliminating those no longer needed, streamlining and simplifying those that  are

needed, and improving the transparency of application”. Idem, p.6.

50HOPKINS, op. cit., p. 125.
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No Brasil, não há uma lei específica52 que exija a adoção de AIR ou defina os

casos  em  que  sua  utilização  será  mandatória.  Isso,  no  entanto,  não  tem  impedido

entidades administrativas federais de iniciarem experiências na sua utilização53, a partir

de diretrizes sugeridas pela OECD e da experiência dos países que a adotam. Nesse

sentido, o Decreto 6.062 de 2007 instituiu o Programa de Fortalecimento da Capacidade

Institucional para Gestão em Regulação – PRO-REG, no âmbito do qual estão sendo

realizadas  atividades  de  capacitação  dos  servidores  públicos  para  implantação  dos

mecanismos de AIR nas entidades reguladoras federais.54

51 BORGES, Eduardo Bizzo de Pinho. Determinantes de Qualidade Regulatória: Principais Instrumentos

e  o  Caso  Brasileiro.  p.  6.  Disponível  em  <

http://www.seae.fazenda.gov.br/conheca_seae/premio-seae/iv-premio/estudantes/monografia-1o-

lugar-eduardo-bizzo-de-pinho.pdf/view>. Acesso em 25 de out. de 2012.

52 O Decreto Federal n° 4.176/2002 estabelece em seus Anexos I e II, um conjunto de questões a serem

analisadas no momento da elaboração de atos normativos. O decreto cria uma espécie de tutorial no

formato de questões,  para  auxiliar  a  motivação da propositura  do ato.  BRASIL.  Decreto Federal  n®

4.176/2002.  Disponível  em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4176.htm>. Acesso

em: 26 de out. de 2012.

53 O Boletim PRO-REG do mês de outubro de 2012 informa sobre os projetos-piloto de AIR em seis

agências  reguladoras  federais  brasileiras,  entre  elas,  a  ANP.  Cerca  de  150  pessoas  participaram

ativamente em todos os projetos-piloto,  e os servidores públicos que têm recebido capacitação em

metodologias para realizar análises de impacto regulatório estão trabalhando alternativas de solução

para casos práticos em suas agências. PRO-REG. Boletim PRO-REG de Outubro de 2012. Disponível em:

<  http://www.regulacao.gov.br/boletim-pro-reg/Boletim%20Pro-Reg%20-%20Outubro

%20%202012.pdf>. Acesso em 26 de out. de 2012.

54 GUERRA,  Sergio,  SAMPAIO,  Patrícia.  Análise  de  Impacto  Regulatório:  Ferramenta  a  serviço  da

transparência  e  da  eficiência  da  regulação.  Rio  de  Janeiro:  2012,  Editora  JC,  edição  145,  11  de

setembro.
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CAPÍTULO  2  –  ANÁLISE  DE  IMPACTO  REGULATÓRIO:  MARCOS
TEÓRICOS

Pretende-se analisar  quais  são os principais  elementos  de análise  de impacto

regulatório e seus métodos para que, a partir de tal compreensão, seja possível visualizar

quais  são os principais  desafios para a  importação do modelo  de AIR nas  agências

reguladoras  brasileiras.  Estes  marcos  teóricos  servirão  como  auxílio  para  o

embasamento das perspectivas desenvolvidas no terceiro capítulo do presente trabalho.

2.1 Elementos de Análise de Impacto Regulatório

O uso das análises de impacto regulatório pode ser observado desde a década de

1970 nos Estados Unidos, tendo sua difusão ocorrido de maneira mais sistemática a

partir de meados da década de 1990. José Vicente de Mendonça define a AIR como um

conjunto de procedimentos administrativos que, servindo a avaliar uma regulação nova

ou já  existente,  inclui  (i)  a qualificação e  a coleta  de dados a respeito  de possíveis

consequências  –  positivas  e  negativas  –  dos  atos  regulatórios,  (ii)  a  adoção  de  um

critério de valoração a respeito de tais consequências, (iii) a efetiva avaliação delas e

(iv) a adoção ou rejeição do ato regulatório, ou, mesmo, sua correção de rumo.55

Definida  pela  OECD  como  a  ferramenta  política  sistemática  utilizada  para

examinar e medir os benefícios, os custos e os efeitos possíveis de uma regulação nova

ou já existente56, a análise de impacto regulatório tem sua estrutura sistematizada por

Lúcia  Helena  Salgado  e  Eduardo  Bizzo  como  uma  forma  analítica  de  informar  os

tomadores de decisão, sendo sua estrutura tipicamente dividida da seguinte forma: título

da proposta; objetivo e efeito esperado da política regulatória; avaliação do problema

político;  consideração  das  opções  alternativas;  avaliação  de  todos  os  impactos

55 MENDONÇA. José Vicente Santos de. Análise de Impacto Regulatório: o novo capítulo das agências

reguladoras. Disponível em: < http://www.editorajc.com.br/2010/09/analise-de-impacto-regulatorio-o-

novo-capitulo-das-agencias-reguladoras/>. Acesso em 25 de out. de 2012.

56 Organization  for  Economic  Co-Operation  and  Development  (OECD).  Building  an  institutional

framework for regulatory impact analysis. Version 1.1. Regulatory Policy Division Directorate for Public

Governance and Territorial Development. Paris, 2008, p. 14.
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distributivos; resultados da consulta pública; estratégias de  compliance57; e processos

para monitoramento e avaliação.58

A AIR dá base à comparação entre as alternativas regulatórias, legitimando-se

assim,  através  de  procedimentos  transparentes  e  fortalecendo  a  agência  diante  da

sociedade. O principal objetivo da administração pública no Brasil já foi definido pelo

legislador  como  o  atendimento  ao  interesse  público,  reafirmando  a  AIR  como

ferramenta que melhor auxilia na culminação deste objetivo. Eduardo Bizzo diz que as

regulações 

“devem ser  parte  de  um sistema que funcione,  buscando eliminar regras

individuais contraditórias ou que dupliquem uma a outra. Tornar o sistema

regulatório mais eficiente é um complexo e abrangente processo, que inclui

diminuição  de  burocracias  para  os  negócios,  tornar  as  políticas  mais

baseadas em evidência, promover o funcionamento dos mercados e apurar o

entendimento público sobre as leis”.59

Para  assegurar  a  AIR  como  instrumento  efetivo  de  promoção  de  qualidade

regulatória a OECD publicou em 1997 um guia baseado nas experiências de seus países

membros,  recomendando  as  seguintes  boas  práticas  para  AIR:  (i)  garantir  o

comprometimento  político  com a AIR; (ii)  alocar  responsabilidades  cuidadosamente

para o cumprimento das etapas da AIR; (iii)  treinar  os reguladores;  (iv) utilizar  um

método analítico consistente, porém flexível; (v) desenvolver e implementar estratégias

de coleta de dados; (vi) concentrar esforços em objetivos precisos; (vii) integrar a AIR

com os processos  de elaboração de  políticas,  dando início  o mais  cedo possível  ao

processo de tomada de decisão; (viii) conferir publicidade aos resultados; (ix) envolver

o público extensivamente; e (x) aplicar a AIR tanto a novas propostas regulatórias como

à revisão de regulação existente.60

57 Compliance significa  uma maneira  de  se  assegurar  o  cumprimento  da  norma,  ou  seja,  estar  em

conformidade com a norma.

58 BORGES,  Eduardo Bizzo de Pinho;  SALGADO,  Lúcia Helena.  Análise de Impacto Regulatório:  uma

abordagem exploratória. Brasília, IPEA, 2010, p.7. (Texto para Discussão N. 1463).

59 BORGES, Eduardo Bizzo de Pinho. Determinantes de Qualidade Regulatória: Principais Instrumentos

e o Caso Brasileiro. p. 2 e 3. Disponível em <  http://www.seae.fazenda.gov.br/conheca_seae/premio-

seae/iv-premio/estudantes/monografia-1o-lugar-eduardo-bizzo-de-pinho.pdf/view>.  Acesso  em 25  de

out. de 2012.
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Percebe-se,  portanto,  que a  análise  de impacto  regulatório  não inventa  nada,

sendo prática administrativa de raiz utilitarista61, retirando-se da percepção negativa de

mais  uma  exigência  burocrática  e  custosa,  pois  se  esta  não  for  conduzida

adequadamente poderá representar uma elevada carga de recursos imposta pelo Estado à

sociedade e uma demanda maior de tempo dos agentes para a realização de atividades

regulatórias para as quais não houve treinamento ou comprometimento.

Nestes termos, faz sentido que o momento de aplicação da AIR será fundamental

para  alcançar  metas  positivas,  pois  esta  é  plausível  somente  como  elemento

metodológico  de  avaliação  para  analisar  as  alternativas  de  determinado  problema  e

avaliar os custos envolvidos, de modo a identificar a decisão que poderá gerar maior

benefício líquido.

Concomitantemente, o princípio da proporcionalidade perpassa todo o processo

de elaboração da AIR, de modo que quanto maior o impacto sobre a economia e a

sociedade, maior o detalhamento da análise.62 De acordo com o PRO-REG a AIR deve

medir  os  custos  e  benefícios,  diretos  e  indiretos,  a  serem  gerados  por  uma  nova

regulação, podendo, também, medir os custos e benefícios relativos a cada opção de

política pública apresentada na análise. 

2.1.1 Definição do Problema

O primeiro passo para a análise de impacto regulatório é a qualificação do que

será tido como consequência da regulação, pois, a partir dele estabelece-se o filtro do

que será considerado relevante para a análise. Pode ocorrer que os benefícios líquidos

de determinada regulação não excedam os custos inerentes  à realização da AIR, ou

ainda, que exista escassez de recursos técnicos, de forma que a concretização da AIR

impeça  a  realização  de  outra  futura,  o  que  poderia  causar  um  impacto  maior  à

60 BORGES; SALGADO, op. cit., p. 9.  Ver também ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND

DEVELOPMENT  (OECD).  Regulatory  impact  analysis:  best  practices  for  regulatory  quality  and

performance. Paris, 1997.

61 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Análise de Impacto Regulatório: o novo capítulo das agências 

reguladoras. Disponível em: < http://www.editorajc.com.br/2010/09/analise-de-impacto-regulatorio-o-

novo-capitulo-das-agencias-reguladoras/>. Acesso em 25 de outubro de 2012.

62 Ibid., p. 11.
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sociedade.  Então,  não necessariamente todas as regulações deverão ser submetidas à

AIR.

Este é um dos motivos pelo qual se entende que a melhor aproximação para

obtenção  desta  definição  é  tê-la  a  partir  de  uma visão  abrangente.  Para  os  agentes

reguladores, portanto, a transparência funcionará como inibidor de qualquer resultado

pré-concebido objetivamente, fazendo com que estes ampliem o procedimento para a

contribuição  e  crítica  dos  regulados,  por  intermédio,  por  exemplo,  de  Consultas

Públicas.63

Alguns  autores  entendem  que,  inclusive,  deverão  ser  criados  limiares para

auxiliar essa tomada de decisões, tais como limiares quantitativos, baseados nos custos

que a AIR exigiria para sua realização, e limiares qualitativos, que trariam exigências

quanto à natureza da regulação. Estas análises prévias aumentam a credibilidade dos

resultados e recompensas para as agências, que deixam de enxergar a AIR como apenas

um  processo  burocrático  e  custoso  que  analise  propostas  políticas  relativamente

insignificantes.64

Um segundo passo, após a qualificação dos dados da análise, é com relação à

sua  coleta,  sendo  este  talvez  um dos  componentes  mais  onerosos65 do  processo  de

análise de impacto regulatório,  pois os dados são normalmente originários de fontes

distintas  e  a  coleta  é  realizada  de  forma  consistente66,  o  que  também  tem  como

consequência  a  demanda  de  mais  tempo  para  a  execução  da  AIR.  José  Vicente  de

Mendonça fala na redução da assimetria informacional da parte dos reguladores ao lado

do papel legitimador das audiências públicas, pois o interesse primordial  é reduzir  a

produção individual de dados, o que ele chama de “solidão monológica”, cujo único

63 Ibid., p. 11.

64 BORGES, op. cit., p. 21. 

65 “The most expensive and time-consuming component of the entire RIA process is the collection of

relevant and reliable data. Collecting data was once domain of researchers. Now it is something that all

regulators must do in the course of their day-to-day activities. Therefore, they must develop the skills

and the contacts to identify data needs, identify data sources, and present the inevitable uncertainties

associated with data. The choice of which data to collect and the data collection method are not isolated

decisions  in  the  regulatory  process,  because  they  influence  the  whole  process”.  JACOBS,  Scott.

Regulatory Impact Analysis  in  Regulatory Process,  Method, and Co-operation: Lessons for  Canada

from International Trends. Jacobs and Associates, Privy Council Office: Government of Canada, 2006,

p.74.

66 Ibid., p. 25.
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resultado  serve  para  reforçar  uma  opinião  e/ou  informação  que  é  anteriormente

conhecida.67

A OECD indica algumas estratégias novas para o regulador, como a consulta a

especialistas, a comissões de estatísticas ou a organizações especializadas; a realização

de entrevistas, a aplicação de questionários e o uso de grupos de discussão controlada; o

acesso à experiência internacional e à de outros órgãos públicos; a revisão da literatura

especializada; a feitura de painéis de negócios com empresas que aceitem participar da

AIR, ou seja, alternativas que busquem, também, dialogar com o mercado. Esse diálogo,

inclusive, ajuda a legitimar a decisão que será tomada, dado que será utilizado como

subsídio para a análise e não somente como um instrumento de legitimação da decisão,

caso contrário a função da consulta perde sua função, tornando-se apenas mais uma

condição burocrática para a autolegitimação.68

2.1.2 Desenvolvimento de Opções de Políticas Públicas

Novamente utilizando dos critérios fornecidos por José Vicente de Mendonça é

possível compreender que para o desenvolvimento de opções de políticas públicas é

primordial  a adoção de critérios de valoração dos dados coletados.69 Estabelecem-se,

portanto, os parâmetros a propósito do que se considerará positivo ou negativo. Esta

etapa é essencialmente mais complexa, pois tais critérios deverão ser universalizáveis,

não mutuamente excludentes e compatíveis com a Constituição Brasileira.70

Os métodos ou técnicas mais usuais com os quais se procede a AIR são: (1) a

Análise de Custo Benefício – ACB; (2) a Análise de Custo-Efetividade - ACE; e (3) as

Análises Parciais, além das análises de risco e incerteza.71 Os diferentes métodos não

67 MENDONÇA, op. cit.

68 JACOBS,  Scott.  Regulatory  Impact  Analysis  in  Regulatory  Process,  Method,  and  Co-operation:

Lessons for Canada from International Trends. Jacobs and Associates, Privy Council Office: Government

of Canada, 2006, p.75.

69 Nesta  linha,  Scott Jacobs  diz  comparativamente  que  “the  United  States  has  adopted  general

information quality standards based on ‘objectivity, utility and integrity’. Both the United States and the

European Commission require that ‘best available data’ be used”. Ibid., p. 75.

70 MENDONÇA, op. cit.

71 BORGES, op. cit., p. 27.
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são excludentes entre si, e suas combinações permitem uma abordagem mais ampla da

análise, possibilitando, até mesmo, suprir a limitação de cada método.

2.1.2.1 Análise de Custo Benefício

A Análise de Custo Benefício é amplamente aceita72 e tal fato se dá por sua

simplicidade  e  razoabilidade  da ideia  inerente  ao método73,  de  que qualquer  ação é

justificável se gerar benefícios que excedam os custos causados, e, se assim for, melhor

será a ação quanto mais os benefícios excederem os custos.74 Portanto, na ACB devem

ser incluídos  e explicitados  todos os impactos  significativos  da regulação,  inclusive,

considerando  os  benefícios  e  custos  dinâmicos75,  independentemente  de  serem

quantificáveis os custos e benefícios associados, pois cabe a descrição qualitativa dos

72 Segundo a OECD representa, também, a melhor prática de AIR.  OECD.  Introductory Handbook for

Undertaking  Regulatory  Impact  Analysis (RIA).  2008,  p.10.  Disponível  em:  <

http://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/44789472.pdf>. Acesso em 26 de out. de 2012.

73 “The foundations of the formal theory of cost-benefit analysis thus assume that each individual has

well-defined preferences over policy outcomes. These preferences must satisfy a number of conditions,

conditions sufficient to insure that  one can assess not only policies with certain outcomes but also

policies with risky and uncertain ones as well as ones that may implicate what I shall call irreplaceable

commodities.  In  each  of  these  four  circumstances  –  certainty,  risk  with  fungible  commodities,

uncertainty with fungible commodities, and risk (or uncertainty) with irreplaceable commodities – cost-

benefit analysis  allows an individual to represent her preferences over policies in monetary terms”.

ADLER,  Matthew  D.;  POSNER,  Eric  A.  Cost-Benefit  Analysis:  Legal,  Economic  and  Philosophical

Perspectives.  The Journal of Legal Studies. 2000. (KORNHAUSER, Lewis A.  On Justifying Cost-Benefit

Analysis. p. 203 - 204.)

74 Ibid., p. 203 - 204.

75 “If agencies did not face information and decision costs and were not subject to political constraints,

they  could  maximize  overall  wellbeing  in  several  straightforward  ways:  (1)  they  would  ignore

disinterested preferences or else treat widespread moral commitments as (nonmonetized) constraints

on projects; (2) they would use informed preferences when persons will become informed as a result of

the project or when preferences are instrumental rather than intrinsic, they would otherwise rely, at

least to some extent, on uninformed preferences, and they would consider information dissemination as

a potential supplement to the project, with its own benefits and costs; (3) they would discount adaptive

preferences,  and  rely  to  some  extent  on  idealized,  nonadaptive  preferences  if,  for  example,  such

preferences will become actual as a result of the project and even perhaps, if adaptive preferences are

entrenched; (4) they would ignore objectively bad preferences; and (5) they would adjust for wealth

distortions by weighting for marginal utility. But agencies do face information and decision costs. Such

fallible agencies must use whatever decision procedure minimizes the sum of these costs and the cost of

error”. ADLER, Matthew A.; POSNER, Eric A. Implementing Cost-Benefit Analysis When Preferences Are

Distorted. Journal of Legal Studies, vol. XXIX, Junho de 2000, p. 1142 e 1143.
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custos e benefícios identificados. Devem ser explicitados os que podem ser monetizados

e os  que não podem,  sendo especificado,  tanto  quanto  possível,  quem arca  com os

custos e quem aufere os benefícios, que dão a ideia de explicitação do princípio básico

de transparência e de governança.76

A ACB, entretanto, se sujeita a limitações, como o encobrimento de resultados,

onde,  por  exemplo,  supervalorizam-se  benefícios  intangíveis  diante  de  efeitos  não

quantificáveis, ou então quando a análise carece de questões dessa natureza. Também

está sujeita  a  análises que tenham a intenção de atender  objetivos  pessoais,  como a

utilização  de  pressupostos  viesados,  previsões  não  realistas,  dupla  contagem  de

benefícios e exclusão de custos. A melhor solução, então, continua sendo a preparação

de bases sólidas em pressupostos em termos quantitativos e qualitativos, que sustentem

críticas consistentes.77

Demonstradas  as  limitações  da  ACB,  cabe  falar  da  ACB  mais  branda,

denominada  “soft  Cost-benefit  Analysis”,  onde,  neste  tipo  menos  rígido,  são

combinados os custos e benefícios monetizáveis, quantificáveis e qualitativos, admitidas

as limitações de monetização de todos os efeitos, permitindo que todos os efeitos sejam

listados e introduzidos à sociedade de modo que estes sejam subjetivamente sopesados,

sem um resultado monetário final inconsistente.78

2.1.2.2 Análise de Custo-Efetividade

A  Análise  de  Custo-Efetividade  corresponde  à  comparação  de  custos  das

regulações que teriam por resultado benefícios similares, com o objetivo de selecionar a

que seja menos custosa. É a variação da ACB que se foca em hipóteses nas quais as

metas finais já estão pré-determinadas, focando a análise, apenas, em qual alternativa de

regulação,  daquelas  capazes  de  obter  aquele  resultado  determinado,  será  a  menos

custosa. Desta maneira, a análise de impacto regulatório que utilizar somente a ACE

acaba perdendo sua função de indicação se o regulador deve ou não executar uma ação,

restringindo-se a indicar qual a melhor forma de executar essa ação.79

76 BORGES; SALGADO, op. cit., p.12. 

77 Ibid. p. 12.

78 BORGES, op. cit., p. 29. 
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A  ACE  é  adequada,  também,  nos  casos  em  que  já  há  dificuldade  na

quantificação dos benefícios gerados, ou quando há benefícios não quantificáveis além

dos quantificáveis. É cabível nos casos onde haja valor moral envolvido nos benefícios,

como vidas poupadas, acidentes evitados e biodiversidade preservada, mesmo havendo

métodos de mensurar tais valores, pois aliena o regulador da discussão política em torno

desses benefícios.80 

2.1.2.3 Análises Parciais

Finalmente, as Análises Parciais são utilizadas para ajudar a dar consistência à

análise de impacto regulatório quando a regulação tiver impacto desproporcional em

alguns  grupos  específicos  da  economia,  como,  por  exemplo,  as  pequenas  e  médias

empresas.  São  importantes,  pois  consideram  impactos  que  normalmente  não  são

considerados e, assim, demonstram um apelo político positivo,  visto que evidenciam

comprometimento  com certos  setores.  Estas  análises  devem ser  aplicadas  de  forma

paralela e complementar à análise global, sendo previamente especificado como cada

impacto será avaliado e ponderado no âmbito geral da AIR, para que não prejudique sua

consistência.81

2.1.3 Tomada de Decisão

Em decorrência dos critérios descritos acima, a etapa seguinte é a aplicação da

análise dos dados a partir dos critérios de valoração, o que resultará na efetiva avaliação

das  consequências  esperadas  em  função  destes  mesmos  critérios.  Estes  resultados

analisados serão,  desta forma, benefícios (resultados positivos) ou custos (resultados

negativos), que vão implicar na adoção ou rejeição daquela regulação específica que se

79 Ibid., p. 30.

80 Ibid., p. 31.

81 BORGES; SALGADO, op. cit., p.16.
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pretenda implantar ou rever.82 A tomada de decisão resulta, portanto, da adoção, revisão

ou rejeição de uma linha de ação regulatória.83

2.2 Desafios da Implantação da AIR

O PRO-REG tem desenvolvido projetos-piloto, atualmente conduzidos em seis

agências reguladoras federais brasileiras: Ancine, Aneel, ANP, ANS, Antaq e Anvisa.

Desde  2012 mais  duas  agências  passaram a integrar  a  lista  dos  projetos  – Agência

Nacional de Aviação Civil e a agência estadual ARCE (Agência Reguladora de Serviços

Públicos  Delegados  do  Estado  do  Ceará).  Cerca  de  60  servidores  públicos  foram

treinados inicialmente sobre o conceito de AIR, com o estudo de metodologias básicas

utilizadas  nas analises  de impacto e a relevância de utilizar  técnicas de participação

social em um processo de AIR.84

Algumas agências, inclusive, já começaram a institucionalização da ferramenta –

a  ANS,  que  já  incluiu  em sua  rotina  de  trabalho  para  processos  administrativos  a

exigência do Sumário Executivo de Análise de Impacto Regulatório, e a ANEEL, que

promoveu uma audiência pública para ouvir a sociedade sobre a proposta que estabelece

a realização de AIR para as regulamentações feitas pela agência (a proposta submetida

às  contribuições  da  sociedade  na  audiência  pública  n°  064/2012  prevê  a  realização

obrigatória  de  AIR  ‘previamente  à  expedição  de  qualquer  ato  normativo  pela

ANEEL’).85

A Agência Nacional do Cinema – ANCINE, no uso de suas atribuições, em 10

de janeiro  de 2013,  publicou a  Resolução de  Diretoria  Colegiada  n°  5286,  dispondo

sobre a elaboração de Análise  de Impacto como requisito  de admissibilidade para a

deliberação de proposta de ato normativo pela própria Diretoria Colegiada. O Artigo 1°
82 MENDONÇA, op. cit.

83 Ibid.

84 PRO-REG.  Boletim  PRO-REG  de  Outubro  de  2012.  Disponível  em:  <

http://www.regulacao.gov.br/boletim-pro-reg/Boletim%20Pro-Reg%20-%20Outubro%20%202012.pdf>.

Acesso em: 27 de out. de 2012.

85 Ibid.

86 Resolução  de  Diretoria  Colegiada  n°  52  ANCINE.  Disponível  em:

<http://ancine.gov.br/sites/default/files/resolucoes-diretoria-colegiada/RDC%2052%2010-01-

2013.pdf>. Acesso em: 13 de mar. de 2013.
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do respectivo ato normativo estabelece que os processos administrativos que tenham por

objetivo ou possam resultar na elaboração de atos normativos destinados às atividades

de regulação, fiscalização e fomento desempenhadas pela ANCINE deverão seguir as

disposição da norma. 

Todavia, o Parágrafo Único do Artigo 2° diz que tratando-se de tramitação em

caráter de urgência,  ou que diga respeito a atualização de texto ou correção de erro

formal em norma preexistente,  fica facultado à Diretoria  Colegiada decidir  pela não

realização da Análise de Impacto. A resolução estabelece um fluxograma de tramitação

processual  que  trabalha  com  uma  exposição  de  assunto,  análise  de  impacto,

monitoramento e avaliação. Além destes aspectos, a resolução também fornece modelos

de  relatório  para  a  produção  da  Análise  de  Impacto.  É  de  extrema  importância  a

publicação desta Resolução n° 52 da ANCINE para o cenário de desenvolvimento da

AIR nas agências reguladoras brasileiras, que demonstra o início do amadurecimento

dentro  das  agências  sobre  a  importância  da  AIR  para  a  melhoria  na  qualidade  de

regulação no país.

O PRO-REG define  os  principais  desafios  advindos  da  implantação  da  AIR

como: (a) conseguir apoio político dos mais altos níveis de governo; (b) vencer a inércia

burocrática tradicional e interesses criados, pois muitos reguladores estão acostumados

a atuar de maneira inercial e a justificar, mais do que explicar uma decisão já tomada;

(c)  aprender  a  pensar  os  temas  regulatórios  de  maneira  objetiva,  reduzindo  a

discricionariedade  dos  reguladores;  (d)  introduzir  a  AIR no processo  de  tomada  de

decisões; (e) melhorar a AIR a partir de novos mecanismos de transparência, dado que o

aprimoramento  da  AIR  passa,  necessariamente,  pela  introdução  de  mecanismos  de

participação e transparência; (f) garantir o treinamento contínuo e a replicabilidade do

aprendido  dentro  das  instituições  reguladoras,  através  de  programas  de  capacitação

permanentes, permitindo a formação de um quadro técnico que pouco a pouco domine o

procedimento;  e  (g)  a  utilização  de  uma  metodologia  que  permita  apresentar  uma

análise dos impactos em todas as áreas de intervenção regulatória, de forma a cumprir a

premissa de que “os benefícios justificam os custos”.87

Um dos maiores  desafios,  entretanto,  está  relacionado  à adesão das  agências

reguladoras  na  qualificação  de seus  agentes  e  introdução  da  AIR em suas  políticas
87 Análise do Impacto Regulatório: a importância da melhoria da qualidade de regulação. PRO-REG.

2010.   p.  12  e  13.  Disponível  em:  <  http://www.regulacao.gov.br/publicacoes/artigos/analise-do-

impacto-regulatorio>. Acesso em: 25 de out. de 2012.
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internas. Por enquanto entende-se que a adesão das agências reguladoras tem sido por

amostra  de  resultados,  ou  seja,  dentro  dos  projetos-piloto  as  agências  percebem os

benefícios que poderiam resultar da aplicação da AIR e tentam introduzi-la aos poucos.

A criação de uma lei geral para as agências reguladoras com previsão positivada

da aplicação de AIR é fundamental para o crescimento econômico sustentado na medida

em que impõe regras claras e estimula o investimento privado. Tramita na Casa Civil o

Projeto de Lei n° 3.337/200488, que dispõem sobre a atuação das agências reguladoras,

instituindo mecanismos de controle social sobre as decisões das agências, disciplinando

o relacionamento entre os órgãos de defesa da concorrência e as agências reguladoras e

entre  as  próprias  agências,  inclusive  no  âmbito  estadual  e  municipal,  redefinindo

algumas competências atualmente detidas pelas agências reguladoras.89

O Projeto de Lei,  entretanto,  apesar de propor a unificação da legislação das

agências reguladoras, não menciona atividades específicas relacionadas à AIR, de forma

que permanece o modelo de transparência que justifica as atividades das agências  a

posteriori de  suas  decisões.  Desta  maneira,  para  assegurar  a  garantia  da  segurança

jurídica,  é  necessário  conduzir  as  experiências  pioneiras  da  análise  de  impacto

regulatório mediante argumentos de justificação basilares, tais como a eficácia positiva

do princípio da eficiência  administrativa e ao teste da proporcionalidade em sentido

estrito.

A Emenda Constitucional n° 19 de 1998, que introduziu o princípio da eficiência

ao caput do Artigo 37 da Constituição da República de 1988 enraizou a eficiência como

um  dos  deveres  da  Administração  Pública.  Sendo  assim,  impõe-se  o  dever  de

planejamento ao Estado, este feito dentro dos limites da legalidade, especialmente por

intermédio das AIRs.90 Além do princípio da eficiência, pode se aplicar, também, o teste

da proporcionalidade em sentido estrito  que consiste em ponderar todos os custos e

88 BRASIL. Projeto de Lei n° 3.337/2004. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/

PL/2004/msg166-040412.htm>. Acesso em: 26 de out. de 2012.

89 MOTTA, Ronaldo Seroa da; SALGADO, Lúcia Helena. Marcos regulatórios no Brasil: o que foi feito e o

que falta fazer. Rio de Janeiro: IPEA, 2005, p. 188 - 189.

90 “O princípio da eficiência orienta  a atividade administrativa no sentido de conseguir  os melhores

resultados com os meios escassos que se dispõe e a menor custo. (...)  A eficiência administrativa se

obtém pelo melhor emprego dos recursos e meios para melhor satisfazer às necessidades coletivas num

regime de igualdade dos usuários”. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São

Paulo: Ed. Malheiros, 2012, p. 673.
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benefícios da ação ou rejeição de certa linha de ação, procedendo, assim, a uma análise

de custo-benefício.

O Decreto 4.176/200291 também estabelece  bases  para o desenvolvimento  de

normas  e  diretrizes  para  a  elaboração,  redação,  alteração  e  consolidação  de  atos

normativos de competências dos órgãos do Poder Executivo Federal, mas que mesmo

assim não se tratam dos elementos e diretrizes estabelecidos pela OECD e pelo PRO-

REG.

O PRO-REG criou  o Marco Lógico  e  o Indicador  de Qualidade  Regulatória

Ampliado (IQRA), ambos estabelecidos dentro de um conjunto de indicadores, a fim de

que se realizasse um acompanhamento tanto qualitativo como quantitativo do progresso

de execução física do PRO-REG. Como indicador de finalidade são utilizados alguns

componentes do Índice de Competitividade Global (ICG), que é elaborado e publicado

pelo Fórum Econômico Mundial, formado por doze pilares, dentre os quais o PRO-REG

utiliza os pilares “Institucional” (PI) e “Infraestrutura” (PIE), que são uma parcela do

componente “Requerimentos Básicos” (RB).92

A linha de base adotada foi o ano de 2005, onde o Brasil apresentava valores de

3,38 e  3,20 de PI  e  PIE,  respectivamente.  A meta  do PRO-REG é que,  ao fim do

Programa o país  apresente um incremento de 10% no PI e 8% no PIE,  assumindo,

portanto, os valores 3,72 e 3,46, respectivamente. Segundo dados do Fórum Econômico

Mundial, no biênio 2012/2013, o último valor reportado para o PI foi 3,64, ou seja, um

aumento de 7,6% em relação à linha de base, enquanto o PIE manteve-se no mesmo

patamar de 4,00.93

Outro  indicador  do  programa  é  o  IQRA,  que  foi  desenvolvido  para  captar,

especificamente, o desenvolvimento da qualidade regulatória nas Agências Reguladoras

Federais  brasileiras.  Ele  é  calculado  a  partir  dos  dados  fornecidos  pelas  próprias

Agências e a meta estipulada no marco lógico para o Programa era obter, ao fim de

91 Decreto  n°  4.176/2002.  Disponível  em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4176.htm>. Acesso em: 13 de mar. de 2013.

92 PRO-REG.  Boletim  PRO-REG  de  Outubro  de  2012.  Disponível  em:  <

http://www.regulacao.gov.br/boletim-pro-reg/Boletim%20Pro-Reg%20-%20Outubro%20%202012.pdf>.

Acesso em 27 de out. de 2012.

93 WORLD  ECONOMIC  FORUM.  The  Global  Competitiveness  Index  2012-2013.  Disponível  em:

<http://www.weforum.org/issues/competitiveness-0/gci2012-data-platform/>.  Acesso  em:  27  de  out.

de 2012.
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2011 um IQRA de 0,65, mas no período de janeiro a julho de 2012 o PRO-REG fez a

mensuração do IQRA e demonstrou que a meta foi superada, ao apresentar o valor de

0,68 para esse indicador.94 

Entre os indicadores de acompanhamento do PRO-REG, pode-se citar, também,

o quantitativo de capacitações, cuja meta já foi alcançada desde meados de 2010, visto

que desde o início do Programa até julho de 2012 foram capacitadas 2921 pessoas, das

quais 1876 são das Agências Reguladoras e do CADE, 423 de ministérios supervisores,

203 de Agências Reguladoras Estaduais e Municipais, 215 de entidades de defesa do

consumidor e 137 de outras instituições.95

94 PRO-REG.  Boletim  PRO-REG  de  Outubro  de  2012.  Disponível  em:  <

http://www.regulacao.gov.br/boletim-pro-reg/Boletim%20Pro-Reg%20-%20Outubro%20%202012.pdf>.

Acesso em 27 de out. de 2012.

95 Ibid.
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO NA ANP: FICÇÃO

OU REALIDADE?

A Agência Nacional de Petróleo apresenta, anualmente, um Relatório de Gestão

elaborado  pela  Secretaria  Executiva  da  agência,  que  serve  para  atender  a  uma

recomendação da Controladoria Geral da União, que o menciona como parte integrante

da prestação de contas a ser submetida anualmente ao Tribunal de Contas da União.

O Relatório de Gestão traz informações sobre a gestão interna, envolvendo as

áreas  administrativa,  orçamentária,  o  controle  interno  e  a  gestão  de  pessoas,

descrevendo a atuação finalística da agência. Sua missão específica, conforme indicado

pelo próprio  Secretário  Executivo  Murilo  Mota96,  é  de informar  e  prestar  conta da

missão que foi atribuída legalmente à ANP. Estão disponíveis os relatórios dos anos de

2001 a 2010, sendo o presente estudo focado no Relatório de Gestão do ano de 2010.

Então,  este  relatório  pode  ser  considerado  uma  verdadeira  análise  de  impacto

regulatório?

Comparativamente  ao  que  se  espera  da  Análise  de  Impacto  Regulatório,  os

Relatórios  de  Gestão,  especialmente  o  do  ano  de  2010,  demonstram  insuficiências.

Preliminarmente,  apesar  de  exemplificar  com  estudos  internos  e  levantamentos  de

estudos realizados por particulares para a criação de uma base de dados, a ANP não faz

uso necessário destes estudos para sua aplicação como ferramentas diárias na tomada de

decisões da agência de forma prévia ou concomitante. Na AIR, estes estudos deveriam

ser voltados, necessariamente, para a análise das consequências tanto positivas como

negativas  dos  atos  regulatórios,  e  não  somente  para  levantamentos  geológicos,

geofísicos e geoquímicos para ampliar  o conhecimento da agência sobre o potencial

petrolífero  das  bacias  sedimentares.  Tem-se  a  sensação  de  que  tais  relatórios  se

assemelham mais  a uma prestação de contas  para a  transparência  do que uma AIR

voltada para a tomada de decisão ou para a revisão de uma decisão definida de forma a

torna-la mais eficiente.

96 ANP.  Relatório de Gestão. Disponível em: <  http://www.anp.gov.br/?pg=32447&m=relat%C3%B3rio

%20de%20gest%C3%A3o&t1=&t2=relat%C3%B3rio%20de%20gest

%C3%A3o&t3=&t4=&ar=0&ps=1&cachebust=1293641092095>. Acesso em: 29 de out. de 2012.
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Para a produção de regulamentações  com AIR, por exemplo,  caberia  tanto a

utilização  de  dados  previamente  armazenados  pela  ANP  como  também  novas

informações adquiridas através de pesquisas específicas, voltadas para a análise de quais

seriam os seus efeitos tanto em determinada comunidade para a qual tal regulamentação

estaria sendo prevista, como para a economia em si, dado que esta poderia ser afetada a

médio  e/ou  longo  prazo.  Este,  por  exemplo,  poderia  se  destacar  como  o  primeiro

elemento da AIR. A função da coleta de dados para determinada AIR pretende muito

além de analisar as consequências, mas ao mesmo tempo fornecer as bases sólidas para

a tomada de decisão ou mesmo para se abster dela. Principalmente,  para auxiliar  no

fortalecimento  de  determinada  regulamentação,  pois  a  partir  das  técnicas  de

transparência, tais como as consultas públicas e audiências públicas, estas que já são

utilizadas pela a ANP desde 2003 em situações como, por exemplo, para revisão de

minuta de resoluções e outras normas técnicas, minutas de pré-edital de procedimentos

licitatórios, etc.97, é possível estabelecer um sistema de cooperação entre a agência e

aqueles que são afetados diretamente por seus atos.

O item 21.1 do Relatório de Gestão do ano de 2010 dispõe que a ANP tem como

sua  instância  máxima  de  deliberação  a  Diretoria  Colegiada.  O  processo  decisório

permeia toda a agência regulatória e é concluído na Diretoria Colegiada, que decide, em

instância administrativa final, sobre as matérias de competência da autarquia. Em 2010

isso representou a aprovação e publicação de 3.380 atos no Diário Oficial da União.

Todo  esse  fluxo  de  informações  é  gerido  por  meio  de  ferramentas  informatizadas,

constantemente aperfeiçoadas de forma a fazer frente às demandas dos usuários e para

dar  aos  membros  da Diretoria  Colegiada  informações  mais  consistentes.  No ano de

2010 foi dada continuidade ao projeto de Aperfeiçoamento do Processo Decisório, com

o  intuito  de  obter:  (a)  mais  transparência;  (b)  ampla  publicidade  das  reuniões  de

diretoria;  (c)  melhores  subsídios  para  a  tomada  de  decisão;  (d)  menor  tempo  de

tramitação dos processos; e (e) menores custos associados ao processo decisório.

Os  itens  (d)  e  (e)  acima  indicados  servem  de  argumento  suficiente  para

demonstrar que a ANP não está preocupada com a AIR, isso porque para que ocorra a

análise de impacto regulatório o processo de coleta de dados demanda tempo para sua

conclusão.  Tal  procedimento  requer  uma  profunda  análise  de  todas  as  possíveis
97 ANP.  Audiências  Públicas  Realizadas.  Disponível  em:  <http://www.anp.gov.br/?

pg=62261&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1351537788489>.  Acesso em:  29 de out.  de

2012.
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consequências  daquela  regulamentação.  Então,  como depende de tempo de diversos

agentes investidos em uma única tarefa de coleta, armazenamento e análise de dados, é

compreensível que a preparação do relatório também demandará um alto custo. A coleta

de  subsídios  para  a  tomada  de  decisão  não  pode  ser  um procedimento  meramente

burocrático.  Essas  informações  tem  que  servir  para  fundamentar  e  conduzir  a

regulamentação.

O  Relatório  de  Gestão  do  ano  de  2010,  apesar  de  tentar  criar  uma  relação

próxima ao que pretende a AIR, fornecendo informações sobre a tomada de decisões e

demonstrando os resultados dos trabalhos desenvolvidos durante a gestão, não cria essa

relação específica pretendida pela AIR, pois, além de ser posterior, o relatório é feito

com o intuito  principal  de  prestar  contas98 (neste  caso o agente  se  pergunta,  o  que

causou a regulamentação?), ao invés de determinar a prévia motivação (o correto é que

o agente se pergunte, o que a regulamentação pode causar?). A finalidade talvez seja

semelhante, entretanto o momento de aplicação de cada um – o Relatório de AIR e o

Relatório de Gestão – é totalmente diferente. Entendendo os elementos de AIR como

engrenagens,  que  operam  aos  pares,  torna-se  imprescindível  que  para  que  se  dê  a

transmissão de ‘movimento e força’ (fundamentação e transparência, respectivamente)

entre os dois eixos (qualificação e valoração),  que os elementos cumpram um perfil

específico, e é a partir deste diferencial que se desencaixam os demais elementos. 

O  segundo  elemento,  relacionado  a  adoção  de  critérios  de  valoração,

anteriormente propostos como a análise de custo-benefício, análise custo efetividade e

análises  parciais,  dentro  do  Relatório  de  Gestão  da  ANP  do  ano  de  2010,

98 Um exemplo prático apontado no Relatório de Gestão do ano de 2010 está relacionado aos projetos

de  geologia  e  geofísica  para  levantamento  de  dados  de  aerolevantamento  gravimétrico  e

magnetométrico nas Bacias do Amazonas,  Parnaíba e Paraná,  cujo objeto era a aquisição de dados

aerogavimétricos e aeromagnetométricos para que com estas informações fossem produzidos relatórios

que recomendariam áreas favoráveis à prospecção de hidrocarbonetos,  sujeitas a estudos de maior

detalhe.  A  parte  do  relatório  de  gestão  que  trata  da  descrição  dos  estudos  em  si  não  fornece

informações sobre quais foram os fundamentos que basearam a decisão de contratar empresas privadas

para a realização dos estudos, muito menos sobre a motivação do porque a área específica foi escolhida

para o investimento. O relatório de gestão informa tão somente o número do contrato com a pessoa

jurídica que realizou os serviços de pesquisa, o momento de seu início e fim, e os seus resultados. Não

fornece embasamento lógico ou procedimento transparente para as escolhas, reforçando seu caráter

declaratório, voltado para a prestação de contas. ANP. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – Relatório de

Gestão  do  Exercício  de  2010.  p.  35-36.  Disponível  em:  <http://www.regulacao.gov.br/relatorios-de-

gestao-das-agencias-reguladoras-federais/2010/relatorio-de-gestao-anp>.  Acesso  em:  30  de  out.  de

2012.
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especificamente na parte de Estrutura de Controles Internos da Unidade Jurisdicional -

UJ, confirma que, dentro dos aspectos do sistema de controle interno da ANP, dois dos

procedimentos de controle são (i) se as atividades de controle adotadas pela UJ possuem

custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação, e (ii) se as

atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente

de acordo com um plano de longo prazo.99

Percebe-se,  portanto,  claramente,  que a  ANP se utiliza  de critérios  de custo-

benefício  e  custo  efetividade  na tomada  de decisões,  não se descartando os  demais

critérios  valorativos  que  possam  vir  a  ser  aplicados.  Em  continuidade  à  análise

apresentada acima, a fixação de elementos para a tomada de decisões existe. Tanto a

análise custo-benefício como a análise custo efetividade são compatíveis com os tipos

de decisões regulamentares tomadas dentro da agência, todavia, sua aplicação perde um

pouco sua função uma vez que tais critérios valorativos não são empregados no perfil

específico de AIR.100

A fixação de critérios de valoração serve não somente para auxiliar a tomada de

decisão com bases claras e transparentes. É utilizada, também, para demonstrar que a

própria agência tem controle de suas regulamentações, e que está de acordo com os

objetivos traçados por ela mesma. A avaliação criteriosa de premissas acreditadas em

bases  sólidas  tem  o  objeto  de  solidificar  a  agência  em  favor  de  qualquer  contra

argumento  futuro.  É  uma  maneira  ‘vulgar’  de  demonstrar  o  que  conhecemos  por

segurança jurídica.

A ANP realiza internamente através da Superintendência de Definição de Blocos

– SDB, estudos internos e levantamentos  geológicos,  geofísicos  e  geoquímicos  para

elevar o conhecimento da agência sobre o potencial petrolífero das bacias sedimentares

brasileiras, com vistas às rodadas de licitação. Embora as rodadas de licitação tenham

sido interrompidas em 2008, para que a ANP pudesse reavaliar e discutir o novo marco

99 Ibid., p. 328. Ver também item ‘9’ da Parte “A” do Anexo II  da Decisão Normativa do Tribunal de

Contas da União n° 107/2010.

100 Tal constatação se baseia nas ideias apresentadas por Claudio Radaelli e Fabrizio de Francesco, que

dizem que  “the  critics  of  the  Office  of  Management  and  Budget  -  OMB  see  its  analytical  function

overshadowed  by  political  priorities.  Other  argue  that  the  OMB  has  defended  principles  of  cost-

effectiveness and risk-risk analysis. By doing so, it has widened the perspective of agencies, typically

motivated  exclusively  by  their  somewhat  narrow  statutory  objectives”.  FRANCESCO,  Fabrizio  de;

RADAELLI,  Claudio.  The  Oxford  Handbook  of  Regulation:  Regulatory  Impact  Assessment.  Oxford

University Press, 2010, p. 290.
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regulatório  para  as  descobertas  do  pré-sal,  a  SDB  manteve  seus  estudos  para  a

promoção da 11ª Rodada.

A seleção das áreas que integram a proposta para a 11ª Rodada seguiram as

premissas  definidas  pela  Resolução  CNPE  08/2003101,  que  estabelece  que  a  ANP

deverá, na implementação da política de expansão da produção de petróleo e gás natural

para  atingir  a  autossuficiência  do  Brasil,  fixar  critérios  que  estimulem  programas

exploratórios com investimentos que resultem em maior volume de dados adicionais das

bacias sedimentares brasileiras em quantidade e qualidade suficientes para permitir  a

avaliação do potencial de blocos ou setores, e, desta forma, despertar o interesse dos

investidores e propiciar instrumentos de planejamento para o longo prazo nas atividades

de exploração e produção de petróleo e gás natural.

Além  das  atribuições  mencionadas  acima,  a  Portaria  ANP  69/2011  em  seu

Artigo 19102, também imputa à ANP, dentre outros deveres, que esta promova estudos e

levantamentos geológicos, geofísicos e geoquímicos para elevar o conhecimento sobre o

potencial petrolífero das bacias sedimentares brasileiras. Baseando-se nestes encargos a

SDB  idealizou  e  submeteu  à  aprovação  da  Diretoria  Colegiada  da  ANP  o  Plano

Plurianual  de Estudos de Geologia e  Geofísica (2007-2011),  visando a aquisição de

dados geológicos e geofísicos nas bacias sedimentares brasileiras, com foco nas bacias

de fronteira exploratória.103

De maneira a complementar a gestão destas informações geradas e adquiridas

pela ANP em todas as suas superintendências, a Superintendência de Gestão e Obtenção

de Dados Técnicos implantou, em maio de 2000, o Banco de Dados de Exploração e

Produção  (BDEP),  cuja  concepção  e  modelo  foram  discutidos  com  a  indústria  do

petróleo, através de um comitê de gerenciamento coordenado pela ANP, e desse comitê

101 BRASIL. Resolução CNPE 08/2003. Disponível em: < http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/

conselhos_comite/CNPE/resolucao_2003/Resolucao08.pdf>. Acesso em: 27 de out. de 2012.

102 BRASIL.  Portaria  ANP  69/2011.  Disponível  em:  <

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/folder_portarias_anp/portarias_anp_admin/2004/agosto/

panp%20160%20-%202004.xml?f=templates$fn=default.htm&sync=1&vid=anp:10.1048/enu>.  Acesso

em: 27 de out. de 2012.

103 ANP. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – Relatório de Gestão do Exercício de 2010 . p. 31. Disponível

em:  <http://www.regulacao.gov.br/relatorios-de-gestao-das-agencias-reguladoras-federais/2010/

relatorio-de-gestao-anp>. Acesso em: 26 de out. de 2012.
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participaram  empresas  de  petróleo,  de  consultoria  e  de  serviços,  além  de  várias

instituições universitárias.104

Em 23 de janeiro de 2013 a ANP disponibilizou o Pré-Edital105 e minuta do

Contrato  de Concessão da 11ª  Rodada de Licitações  em seu sítio  eletrônico,  dando

início aos procedimentos licitatórios. Em 25 de janeiro de 2013 a ANP deu início o

período de Consulta  Pública,  que se encerrou em 04 de fevereiro de 2013, onde os

interessados na participação na 11ª Rodada de Licitações poderiam enviar perguntas

e/ou sugestões à minuta do Pré-Edital e Contrato de Concessão, contribuindo, assim,

com a elaboração da minuta final. No dia 19 de fevereiro de 2013 foi realizada uma

Audiência  Pública,  onde foram consolidadas  as  sugestões  e  respondidas  as  questões

sobre a minuta do Pré-Edital e Contrato de Concessão. No dia 22 de fevereiro de 2013

realizado um Workshop de Qualificação, voltado para uma exposição dos detalhes do

Pré-Edital e particularidades da qualificação das empresas na 11ª Rodada de Licitações.

Novamente, neste Workshop, foram aceitas novas perguntas e sugestões, que, levadas

em consideração, seriam incorporadas à minuta final do Edital e Contrato.  

O raciocínio da análise de impacto regulatório, entretanto, leva a considerar que

todas  as  informações  disponibilizadas  no  sítio  eletrônico  da  ANP,  tanto  na  área

relacionada ao Anuário Estatístico, que consolida os dados referentes ao desempenho da

indústria  do  petróleo,  gás  natural  e  biocombustíveis  e  do  sistema de  abastecimento

nacional no período entre os anos de 2002 a 2011, como na área de Prestação de Contas

Ordinárias  Anual,  que  disponibiliza  o  relatório  de  gestão  do  exercício  de  2010,

vinculando  as  atividades  da  ANP,  subordinadas  ao  Ministério  de  Minas  e  Energia,

apresentando aos órgãos de controle interno e externo a prestação de contas ordinárias

anual a que a Unidade está obrigada, nos termos do Artigo 70 da Constituição Federal

104 Ibid., p. 46.

105 ANP. Pré-Edital de Licitação da 11ª Rodada de Licitações da ANP. Disponível em: <http://www.brasil-

rounds.gov.br/round11/portugues_r11/edital.asp>.  Acesso em: 13 de mar. de 2013.
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Brasileira106, e as reuniões realizadas pela agência demonstram que dentro da ANP a

análise de impacto regulatório ainda é um instrumento pouco utilizado.

Tal afirmativa se fundamenta no fato de que todos os relatórios de gestão ou

estatísticos estão consolidados em bases de análise que embora cumpram alguns dos

elementos  da  AIR,  ainda  não  consideram  a  ferramenta  para  auxílio  na  tomada  de

decisões em seu ‘pacote fechado’, ou seja, o que transparece é que a tomada de decisões

dentro da agência reguladora é feita dentro dos parâmetros legais comuns, baseados em

análises  técnicas,  mas  que  não  utilizam  todos  os  parâmetros  e  elementos

disponibilizados pela análise de impacto regulatório.

Atender  aos  requisitos,  portanto,  da  coleta  de  dados,  conforme  mencionado

anteriormente,  feita  e  organizada pela  SDB e BDEP bem como a adoção de alguns

critérios de transparência, não fazem com que, necessariamente, aquele sistema adotado

para a tomada de decisões seja o mais eficiente, uma vez que ainda carece da adoção de

critérios de qualificação de dados e de valoração para a análise de consequências, e até

mesmo de maior participação social. A análise de impacto regulatório tem o interesse de

fortalecer a governança para alcançar o desenvolvimento de determinado setor.

Essa ferramenta deverá servir para, não somente alcançar seu objeto principal,

que é a máxima eficiência dentro das agências regulatórias com segurança jurídica, mas

também  para  disparar  impactos  indiretos  dentro  das  agências,  tais  como  a  melhor

qualificação dos agentes, interação dos setores dentro das agências, segurança jurídica

dos setores regulados, etc.

É de amplo conhecimento que a ANP tem promovido audiências e reuniões para

a promoção de um procedimento transparente e aberto aos participantes, entretanto, com

base nas premissas acima indicadas é possível concluir que a ANP não promoveu a

aplicação  das  técnicas  de  Análise  de  Impacto  Regulatório  para  a  promoção  da  11ª

Rodada de Licitação. Contudo, como o sítio eletrônico não é a única fonte de subsídios

sobre a possibilidade de aplicação de análise  de impacto regulatório na ANP, cabe,

ainda,  buscar  opção  alternativa  de  produção  de  dados  para  o  embasamento  de  um

106“Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das

entidades  da  administração  direta  e  indireta,  quanto  à  legalidade,  legitimidade,  economicidade,

aplicação  das  subvenções  e  renúncia  de  receitas,  será  exercida pelo  Congresso Nacional,  mediante

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder”. BRASIL. Constituição Federal do

Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>.

Acesso em: 26 de out. de 2012.
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resultado  satisfatório  do  presente  projeto,  que  busca  entender  se  há  a  aplicação  de

análise de impacto regulatório na ANP para a promoção da 11ª Rodada de Licitação,

mesmo que esta análise não tenha sido amplamente divulgada ao público pelo fato de se

tratar de um projeto cuja aplicação ainda é embrionária ANP.

3.1 Pesquisa Empírica

A  pesquisa  empírica  no  Direito  no  Brasil  carece  de  incentivos.  Segundo

Alexandre Veronese:

“quando  se  trata  de  localizar  o  problema  central,  há  de  se  ter  o

objetivo de encontrar o ponto principal para formulação de políticas.

Se o problema principal é institucional, a solução reside fortemente

na construção e/ou expansão de espaços para o exercício da pesquisa

empírica. Mas se o principal elemento é de ordem epistemológica, a

solução reside em formar melhor os futuros pesquisadores, para que

os trabalhos contenham elementos empíricos”.107

As  reflexões  oferecidas  pelo  professor  Alexandre  Veronese  são  pertinentes,

especialmente  quando  se  constata  uma  carência  de  estudos  acadêmicos  de  corte

empírico  sobre  o  direito  administrativo  em geral,  e  sobre  o  direito  regulatório  em

particular, o que no caso da análise de impacto regulatório só expande os desafios para o

estudo do tema. É na tentativa de superar este desafio,  bem como o da escassez de

bibliografia sobre o tema que se lança mão da técnica de entrevistas para formalizar a

pesquisa empírica.

A realização de entrevistas com os representantes do PRO-REG e da ANP que

estão lidando diretamente com a adaptação do sistema atual para receber as técnicas de

análise  de  impacto  regulatório  tem  o  interesse  de  demonstrar  que  a  problemática

apresentada não é esgotada em função da apresentação de resultados parciais, como o

informado acima. Dado que a ANP não disponibilizou em seu endereço eletrônico, até a

data de 30 de outubro de 2012108, relatórios de análise de impacto regulatório, isso não

107 VERONESE, Alexandre. O Problema da Pesquisa Empírica e sua Baixa Integração na Área de Direito:

Uma Perspectiva Brasileira da Avaliação dos Cursos de Pós-Graduação do Rio de Janeiro. 

108 ANP+Relatório  de  Análise  de  Impacto  Regulatório.  Disponível  em:  <

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&q=ANP%2Brelat%C3%B3rio+de+an
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necessariamente significa que tal ferramenta ainda não esteja sendo empregada dentro

da  respectiva  agência,  o  que  se  pretende  confirmar  a  partir  do  encontro  com  os

representantes  desta.  Afinal,  os  institutos  jurídicos  são  definidos  pelo  que  eles  são,

também na prática, e não por uma mera etiqueta terminológica.

A  pesquisa  empírica  cumpre  o  intuito  específico  de  unir  os  dados  teóricos

previamente analisados com sua efetiva aplicabilidade nas agências. O PRO-REG existe

há  aproximadamente  5  anos  e  já  celebra  diversas  conquistas  relacionadas  ao

treinamento de agentes e interessados, que teoricamente estariam aplicando tal ciência

em suas atividades diárias nas agências.

A produção de dados para embasar uma resposta ao problema apresentado se

dará  através  de  entrevistas  semi-estruturadas,  realizadas  com  uma  representante  da

Agência  Nacional  de  Petróleo,  que  recebeu  treinamento  direto  do  PRO-REG,  e  o

Coordenador Técnico do PRO-REG. As entrevistas foram integralmente transcritas e

tratadas qualitativamente pelo método de análise de conteúdo, o qual visa obter, por

procedimentos  sistemáticos  e  objetivos  de  descrição  do  conteúdo  das  mensagens,

indicadores  que  permitam  a  inferência  de  conhecimentos  relativos  às  condições  de

produção/percepção destas mensagens.109

3.2 Categorias de Análise nas Entrevistas

3.2.1 Entrevista com a Sra. Luciana Vieira.

A Sra. Luciana Vieira é a Secretária Executiva da ANP e principal responsável pela

introdução da AIR na ANP.

(i) Como foi feito o treinamento dos agentes da ANP para a aplicação da

AIR? Já existe alguma aplicação prática desse treinamento concluída ou

em curso?

(ii) Tal iniciativa partiu da ANP ou do PRO-REG?

%C3%A1lise+de+impacto+regulat%C3%B3rio&meta=>. Acesso em: 30 de outubro de 2012.

109 BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1997, p. 42.
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(iii) As  políticas  internas  de  regulamentação  da  ANP  hoje  permitem  a

inserção da AIR como ferramenta de fortalecimento de governança para

o desenvolvimento do setor de óleo e gás no Brasil?

(iv) Existe  algum projeto de AIR dentro da ANP hoje de que Você tenha

conhecimento?

(v) Há a previsão de a ANP adotar esta ferramenta permanentemente?

(vi) Dê sua opinião sobre os quais são os benefícios da AIR dentro da ANP.

(vii) Dê sua opinião sobre quais são as principais dificuldades de adequação

da AIR dentro da ANP.

(viii) Sobre as modalidades de AIR que pretendem ser implementadas, qual é

(a) o impacto fiscal, (b) o impacto para a administração, ou seja, o custo

de  fiscalização,  (c)  o  impacto  para  as  empresas,  (d)  a  análise  para  a

administração e para as empresas,  e (e) o impacto parcial  medido em

determinados setores?

(ix) Para a promoção da 11ª Rodada de Licitação, alguma modalidade de AIR

está  sendo implementada?  Caso positivo,  quais  têm sido as  principais

barreiras encontradas pelos agentes?

3.2.2 Entrevista com o Sr. Jadir Dias Proença.

O Sr. Jadir Proença é o Coordenador Técnico do PRO-REG, responsável pela promoção

do treinamento em AIR dos agentes que trabalham nas agências reguladoras.

(i) Como  foi  feito  o  treinamento  dos  agentes  da  ANP  para  a

aplicação da AIR? Já existe alguma aplicação prática desse treinamento

concluída ou em curso?

(ii) Tal iniciativa partiu da ANP ou do PRO-REG?

(iii) Quais são os maiores desafios do PRO-REG hoje?

(iv) Quais são as principais metas do PRO-REG?

(v) As agências reguladoras oferecem resistência à AIR?

(vi) Dê sua  opinião  sobre a  possibilidade  oferecida  pela  AIR de isolar  as

pressões  políticas  dos  interesses  e  governabilidade  das  agências

reguladoras.
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3.3 Resultado das Entrevistas

As transcrições completas das entrevistas estão disponíveis no  Anexo I a este

trabalho.

O  problema  levantado  na  presente  monografia  foi  respondido.  A  ANP  não

utilizou a ferramenta de Análise de Impacto Regulatório na promoção da 11ª Rodada de

Licitações. A partir das respostas obtidas na entrevista com a Sra. Luciana Vieira, foi

possível compreender que a ANP utiliza alguns mecanismos compatíveis com a AIR,

mas ainda não inseriu esta ferramenta no cotidiano de seus agentes. Existem, entretanto,

projetos-piloto de AIR em curso na ANP, mas que ainda não podem ser divulgados em

função de seu caráter experimental.

Apesar  de  existir  o  intuito  de  inserir  a  AIR  como  ferramenta  utilizada  no

processo  de  regulação,  existe  a  consciência  de  que  a  institucionalização  deste

instrumento depende da capacitação de um número grande de servidores e com a quebra

de  pré-conceitos  sobre  a  elaboração  de  decisões  sobre  assuntos  regulatórios.  Foi

possível perceber, entretanto, que a AIR ainda é tratada como uma ferramenta sobretudo

onerosa e burocrática, pois ao questionar a Sra. Luciana Vieira sobre a previsão de a

ANP adotar esta ferramenta permanentemente,  parte de sua resposta informou que a

ANP não pretende unicamente capacitar seus servidores para lidar somente com a AIR,

mas  também  com outras  ferramentas  de  qualidade  regulatória  como,  por  exemplo,

técnicas  de  consulta  pública.  A  técnica  exemplificada,  entretanto,  já  é  comumente

utilizada  pela  ANP  e  vem  sendo  aplicada  amplamente  pela  ANP  em  tomadas  de

decisão.  A  aplicação  da  AIR  permite,  além  da  participação  da  população,  que  as

deliberações das agências, quando levadas a consultas públicas ou audiências públicas

sejam amparadas em critérios sólidos.

O Sr. Jadir Proença reforça esta crítica, pois ele informa que um dos maiores

desafios do PRO-REG está no fato de que as agências ainda desconhecem a dimensão

da  AIR.  É  um  instrumento  que  reduz  consideravelmente  a  discricionariedade  do

tomador de decisões e, por isso, deveria ser percebida como mecanismo que aumenta a

transparência e o controle social. É sim um mecanismo oneroso, entretanto, não foi feito
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para ser utilizado em absolutamente todos os casos de tomada de decisões das agências

reguladoras.

A AIR pensada, portanto, para a elaboração de uma decisão sobre a promoção de

uma Rodada de Licitações é essencial e não afeta nenhum rito ou regra próprios dos

procedimentos licitatórios determinados em lei. Na realidade, corrobora a decisão sobre

quais  blocos,  quantidade  de  blocos,  estipulação  de  conteúdo  local,  programa

exploratório mínimo, etc., que irão posteriormente fazer parte de todo o procedimento

de licitação da ANP. Os agentes estarão se baseando em um relatório que poderá ser um

documento público e que, utilizando critérios transparentes,  demonstrará que a ANP

utilizou dados sólidos e que seus servidores trabalharam na construção de suas análises

de maneira imparcial.

Um  exemplo  a  ser  seguido  é  a  ANCINE,  que  publicou  uma  Resolução

estabelecendo critérios claros para a elaboração de relatórios de AIR dentro da agência.

Esta  é  uma  ação  que  poderia  criar  uma  visão  comum  para  os  agentes  que  ainda

oferecem resistência a esta ferramenta por encontrarem dificuldades em formalizar ou

disciplinar sua utilização, o que auxiliaria, inclusive, a criação de uma base de dados

para  que  se  computasse  a  disponibilidade  ou  indisponibilidade  de  dados  sobre

determinados assuntos. Uma vez criado um relatório simples sobre os primeiros passos

na  elaboração  da  AIR,  seria  possível  compreender  melhor  quais  são  as  principais

informações carentes para a agência, ou até mesmo se haveria capacitação técnica dos

próprios servidores das agências para a realização de tais análises, bem como se haveria

disponibilidade de tempo e de recursos.

O que mais se destaca entre todas as informações acima expostas é o fato de que

a  ANP  hoje  regula  um  mercado  que  possui  um  potencial  de  desenvolvimento

econômico e tecnológico imenso. Entre os 7,5 milhões de km² de bacias sedimentares

brasileiras, somente 4,5% dessas áreas foram concedidas à exploração para empresas do

setor.110 É uma responsabilidade muito grande para uma agência que pretende estimular

o  desenvolvimento  de  um  setor  da  economia  através  da  promoção  de  rodadas

licitatórias,  que  precisam,  sim,  ser  baseadas  em relatórios  mais  transparentes  e  que

110 Novas  Licitações  da  ANP  Incluirão  Bacias  Sedimentares  Fora  do  Pré-Sal .  Disponível  em:

<http://extra.globo.com/noticias/brasil/novas-licitacoes-da-anp-incluirao-bacias-sedimentares-fora-do-

pre-sal-5452252.html>. Acesso em: 18 de out. de 2013.
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forneçam mais  garantias  sobre  seus  procedimentos  para  que  o  mercado  nacional  e

internacional se sinta confortável o suficiente para investir em tecnologias e pesquisas a

longo prazo, favorecendo, assim, diretamente, a sociedade brasileira.
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CONCLUSÃO

A figura do Estado Regulador emerge de um cenário em que para atingir o seu

desenvolvimento, o Estado tem que aprender a lidar com as pressões do mercado, tanto

nacional como internacional,  que exigem maior estabilidade e menor intervenção do

Estado em sua economia. É em função deste movimento que são criadas as agências

reguladoras no Brasil, dotadas de autonomia e voltadas para a regulamentação de áreas

específicas do desenvolvimento nacional, propondo um ambiente equilibrado para que

os  investidores  se  sentissem  mais  a  vontade  para  alocar  capitais  em  setores  de

infraestrutura e demais setores essenciais ao crescimento do País.

Uma dentre as primeiras agências reguladoras criadas foi a ANP, responsável

pela  regulação dos  setores  de pesquisa,  produção,  desenvolvimento  e  exploração de

petróleo e seus derivados, acabando com o monopólio que antes pertencia à Petrobras.

O  mercado  interno  de  pesquisas  e  desenvolvimento  de  exploração  das  bacias

sedimentares  brasileiras  foi  aberto  para  as  empresas  privadas  e  em 1998 ocorreu  a

Rodada Zero, que foi a primeira rodada de licitações aberta às empresas interessadas em

produzir, desenvolver e explorar petróleo no Brasil.

Mesmo  dotadas  de  autonomia  para  a  regulamentação  dos  setores  de

desenvolvimento  no  Brasil,  as  agências  reguladoras  ainda  sim,  geraram  e  até  hoje

produzem questionamentos acerca de suas decisões internas, dado que, apesar de terem

um caráter independente do Poder Executivo, de existirem restrições à nomeação e à

exoneração de seus dirigentes, bem como para a captação de recursos, que se dão por

intermédio de taxas regulares, de serem dotadas de capacidade normativa,  e estarem

abertas à sociedade por seu processo de tomada de decisões e de produção de normas

por intermédio de audiências e consultas públicas, as agências reguladoras ainda sofrem

pressões políticas do Poder Executivo e ministérios às quais se subordinam, para que

suas  decisões  atendam  às  políticas  adotadas  pelo  governo,  demonstrando  interesses

imediatista, diferentes dos propostos na criação das agências reguladoras.

A  melhor  forma  de  evitar  e  afastar  tais  pressões  e  influências  criada  pela

Organização para Cooperação e Desenvolvimento  Econômico – OECD, organização

internacional que agregou a experiência de diversos países em situações semelhantes,
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foi a Análise de Impacto Regulatório – AIR. Esta ferramenta reúne elementos de coleta

de dados conjunta com mecanismos de transparência e participação pública, elaboração

de critérios valorativos, tomada de decisão baseada nos dados coletados e nos critérios

previamente estabelecidos, levando-se em conta que apesar de não serem expressamente

mencionados,  deve-se  considerar  o  princípio  da  legalidade  e  a  discricionariedade

atribuída aos agentes.

Estes critérios são mais amplamente explorados dentro das valorações baseadas

em analises de custo-benefício,  custo efetividade e análises parciais, sendo estes não

excludentes e, portanto, podendo ser aplicados simultaneamente à mesma situação. Para

auxiliar as agências reguladoras na importação desta ferramenta de AIR, foi criado no

Brasil  o  Programa  de  Fortalecimento  da  Capacidade  Institucional  para  Gestão  em

Regulação – PRO-REG, que desenvolveu projetos-piloto em algumas agências, entre

elas  a  ANP,  para  o  treinamento  de  seus  agentes  e  funcionários,  buscando  a

implementação das técnicas acima mencionadas em seus procedimentos regulatórios.

A Análise de Impacto Regulatório busca melhorar a qualidade regulatória nas

agências reguladoras, dando em contrapartida maior segurança jurídica aos regulados e

às decisões tomadas pelos reguladores. Esse mecanismo é de suma importância para

uma economia como a Brasileira,  que vem se destacando cada vez mais no cenário

internacional. E é dentro deste raciocínio que foi desenvolvida a problemática acerca da

aplicação das técnicas de Análise de Impacto Regulatório na 11ª Rodada de Licitação da

ANP.

A ANP, em função da falta de transparência com relação a possível produção de

relatórios de AIR, conjuntamente com o depoimento de um agente da própria agência,

corroborando este raciocínio, no sentido de esclarecer que a agência, mesmo havendo a

adoção  de  algumas  políticas  internas  voltadas  para  a  crescente  introdução  dessa

ferramenta em seus mecanismos, ainda não faz uso da mesma em caráter obrigatório.

Conclui-se, desta forma, que para a elaboração da 11ª Rodada de Licitação a ANP não

fez uso das técnicas específicas de AIR acima identificadas, apesar de embasar suas

decisões por meio de outros critérios e utilizar sistemas de transparência e consultas

públicas, não foi encontrado nenhum relatório de AIR ou mesmo informações através

dos dados obtidos pela pesquisa empírica promovida com um agente da ANP e um

agente do PRO-REG que comprovem a elaboração da Análise de Impacto Regulatório
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para  a  tomada  de  decisões  seguindo  todos  os  critérios  propostos  pelo  PRO-REG e

OECD.

Entende-se, enfim, que apesar de a Análise de Impacto Regulatório ainda ser um

instrumento que tem espaço embrionário nas agências reguladoras e, principalmente na

ANP,  sua  aplicabilidade  vem ganhando  força  institucional  juntamente  com o PRO-

REG, de forma que futuras Rodadas de Licitação ou mesmo a produção ou revisão de

normas regulatórias possuem chances mais expressivas de se basearem em relatórios de

AIR. Dentro da ANP, a intenção não é exclusivamente capacitar  os servidores para

lidarem com a AIR, mas também com outras ferramentas de qualidade regulatória. 

A decisão de promover uma rodada de licitações para a outorga de concessões

de blocos exploratórios no Brasil, apesar de opinião contrária da representante da ANP,

requer  que  seja  feita  uma análise  prévia  devido  à  sua  complexidade  e  importância

econômica para a economia. Resta, então, a consciência de que na medida em que a

adesão das agências para a adoção dessas ferramentas cresce, evolui, também, a garantia

de  que  o  desenvolvimento  promovido  pelas  agências  reguladoras  no  Brasil  é

fundamentado em raízes sólidas.
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ANEXO I

Resultado das Entrevistas.

1. Entrevista com a Sra. Luciana Vieira.

PERGUNTA:  Como foi feito o treinamento dos agentes da ANP para a aplicação da

AIR? Já existe alguma aplicação prática desse treinamento concluída ou em curso?

RESPOSTA:  Foram realizadas  diferentes  ações  de  treinamento  em temas  ligados  à

Análise de Impacto Regulatório envolvendo servidores desta Agência. Uma delas foi a

participação em iniciativa do PRO-REG, que incluiu o envio de servidores aos Estados

Unidos,  onde  ocorre  uma intensa  troca  de  experiências  com professores  da  George

Washington University e com funcionários de agências reguladoras daquele país e a

realização de projetos-piloto de AIR. O contato com o modelo americano de regulação

estimula a reflexão sobre do modelo de regulação adotado no Brasil. Além disso, a ANP

contratou  o  "Curso  Básico  em Avaliação  de  Impacto  Regulatório",  ministrado  pela

consultora  Délia  Rodrigo,  que  trabalhou  para  a  OECD e  para  o  Banco  Mundial  e

conhece a experiência de diversos países com o tema. Com esse curso básico foram

capacitados cerca de 50 servidores. Complementarmente, a ANP contratou, em 2010 e

2011 o curso intitulado "Regulação: Teoria e Prática", com os professores Martin Lodge

(London School of Economics) e Kai Wegrich (Hertie School of Government), o qual,

entre outros temas de qualidade regulatória, aborda a questão do impacto regulatório.

Por fim, a ANP tem buscado trocar experiências com as outras agências reguladoras

federais (que também estão em processo de aprendizado sobre tema). Cabe notar que

todas essas iniciativas de capacitação tem o objetivo principal de apresentar os conceitos

fundamentais da AIR e sua aplicação no âmbito do governo, de forma a introduzir o

tema  e  sensibilizar  os  servidores  para  sua  importância,  mas  não  constituem  um

treinamento  específico  em  metodologias/técnicas  concretas  de  realização  de  AIR

imediatamente  aplicáveis.  Cabe  notar,  também,  que  dada  a  pouca  experiência  da

administração pública brasileira com essa lógica de avaliação na formulação de políticas

públicas/regulação é necessário conhecer e adaptar a experiência internacional.

PERGUNTA: Tal iniciativa partiu da ANP ou do PRO-REG?

 



RESPOSTA: A iniciativa de alguns treinamentos e a proposta de realização de projetos-

piloto partiu do PRO-REG. A iniciativa de outros treinamentos e a definição de temas

para realização de projetos-piloto para realização de AIR partiram da ANP.

PERGUNTA: As  políticas  internas  de  regulamentação  da  ANP  hoje  permitem  a

inserção  da  AIR  como  ferramenta  de  fortalecimento  de  governança  para  o

desenvolvimento do setor de óleo e gás no Brasil?

RESPOSTA: Já existe a determinação de que todas as propostas de criação/revisão de

regulamentos se façam acompanhar de Nota Técnica que as fundamentem. Atualmente,

a ANP trabalha para definir um padrão mínimo de informações a serem prestadas por

meio dessas Notas Técnicas, aí inserindo elementos de Análise de Impacto Regulatório.

PERGUNTA:  Existe algum projeto de AIR dentro da ANP hoje de que Você tenha

conhecimento?

RESPOSTA: Existem, atualmente, quatro projetos-piloto de AIR em curso na ANP.

PERGUNTA:  Há a previsão de a ANP adotar esta ferramenta permanentemente?

RESPOSTA:  Sim.  Atualmente,  a  ANP  trabalha  para  inserir  a  Análise  de  Impacto

Regulatório  entre  as  ferramentas  utilizadas  no  processo  de  regulação.  Porém  isso

envolve não apenas adaptar o instrumento às diversas facetas da atuação regulatória da

ANP,  mas,  também,  inseri-la  nos  seus  processos  de  elaboração  e  de  decisão  sobre

assuntos regulatórios, o que requer mudança de práticas, procedimentos e, sobretudo, de

cultura. Assim, a estratégia da ANP tem sido capacitar o maior número de servidores

possível,  tornando  familiar  a  eles  a  lógica  da  AIR  e  preparando-os  para  discutir

futuramente a institucionalização do instrumento. Cabe destacar, porém, que o foco não

se coloca exclusivamente sobre AIR. Pretende-se capacitar os servidores para lidar não

somente com a Análise de Impacto Regulatório, mas também com outras ferramentas de

qualidade regulatória como, por exemplo, técnicas de consulta pública.
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PERGUNTA: Dê sua opinião sobre os quais são os benefícios da AIR dentro da ANP.

RESPOSTA: Criadas  pelo  governo  federal  para  fiscalizar  a  prestação  de  serviços

públicos praticados pela iniciativa privadas, as Agência Reguladoras têm, entre outras

atribuições, a de regulação do setor a que estão relacionadas. Para que uma regulação

seja considerada de qualidade, é imperativo que a mesma seja transparente, eficiente,

efetiva, aberta, participativa e clara em sua preparação e implementação. A regulação

deve servir  para viabilizar  a consecução de objetivos  bem estabelecidos,  sem impor

cargas  e  custos  desnecessários  à  sociedade  e  ao  setor  regulado,  além  de  reduzir  a

discricionariedade e os riscos de captura. Entre os esforços envidados por esta Agência

para  implantação  de  um  processo  regulatório  de  qualidade,  que  confira  segurança

regulatória ao mercado e à sociedade e que reduza os riscos e os custos, acreditamos que

a adoção da Análise de Impacto Regulatório, como mais uma ferramenta de trabalho da

ANP, trará  benefícios  aos processos  internos,  vez que,  por se  tratar  de uma análise

prévia dos possíveis efeitos de uma regulação, irá enriquecer e facilitar o processo de

tomada de decisão por parte dos gestores e a comunicação com o público em geral.

PERGUNTA:  Dê sua opinião sobre quais são as principais dificuldades de adequação

da AIR dentro da ANP.

RESPOSTA:  Entre  as  principais  dificuldades  encontradas  para a  adequação  da AIR

nesta  Agência  estão  aquelas  de  ordem  cultural,  vez  que  a  adoção  da  ferramenta

demanda um processo de mudança de cultura/hábitos; as dificuldades para a capacitação

técnica dos servidores para a realização das análises, que envolvem a disponibilidade de

tempo e de recursos; e os problemas relacionados ao tempo necessário para a análise das

propostas de regulações, vez que, muitas das vezes, a realidade requer uma ação mais

rápida que não permite a realização de análises muito aprofundadas. A disponibilidade

de  dados  também  é  um  fator  limitante,  sobretudo  para  análises  quantitativas.  As

dificuldades  relacionadas  às  mudanças  culturais  vêm sendo transpostas  por  meio  de

ações  de  capacitação,  que  permitem  criar  uma  visão  comum,  quebrar  barreiras  e

eliminar resistências. O próximo desafio a ser equacionado é o do arranjo institucional

para  a  realização  das  AIRs,  ou  seja,  como  formalizar/disciplinar  a  utilização  da

ferramenta dentro da ANP, conjugando a expertise técnica específica necessária para a
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avaliação de propostas regulatórias em cada área de atuação da ANP (dispersa entre as

várias unidades organizacionais) com a expertise metodológica/de análise econômica da

regulação (ainda em construção) e sem um "locus" organizacional próprio.

PERGUNTA: Sobre as modalidades de AIR que pretendem ser implementadas, qual é

(a) o impacto fiscal, (b) o impacto para a administração, ou seja, o custo de fiscalização,

(c) o impacto para as empresas, (d) a análise para a administração e para as empresas, e

(e) o impacto parcial medido em determinados setores?

RESPOSTA: No momento, não há como avaliar. A regulação feita pela ANP é muito

abrangente, indo desde o upstream (exploração e produção de petróleo) ao downstream

(distribuição e revenda) e inclui tanto regulação econômica, quanto técnica.

PERGUNTA:  Para a promoção da 11ª Rodada de Licitação,  alguma modalidade de

AIR está sendo implementada? Caso positivo,  quais têm sido as principais  barreiras

encontradas pelos agentes?

RESPOSTA: Não. Parece-me que não cabe pensar em AIR para rodadas de licitação,

uma vez que seguem ritos/regras próprias determinadas  em Lei.  Não obstante,  entre

essas  regras  está  a  de  ampla  consulta  e  audiência  públicas,  por  meio  das  quais  os

agentes podem fazer seus comentários, os quais são todos avaliados e respondidos pela

Agência.

2. Entrevista com o Sr. Jadir Dias Proença.

PERGUNTA: Como foi feito o treinamento dos agentes da ANP para a aplicação da

AIR? Já existe alguma aplicação prática desse treinamento concluída ou em curso?

RESPOSTA: O treinamento teve como fases: (i) Introdução à AIR; (ii) capacitação em

metodologias de análise e em (iii) consultas públicas. Sim, o projeto-piloto AIR que está

em fase  de  execução  na  ANP  tem  temas  (experimentais)  próprios  da  realidade  da

agência, que estão sendo utilizados para o treinamento dos servidores em AIR.
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PERGUNTA: Tal iniciativa partiu da ANP ou do PRO-REG?

RESPOSTA: A iniciativa foi do PRO-REG, por meio de uma palestra de sensibilização

para  a  alta  direção,  seguida  de  uma  apresentação  sobre  a  ferramenta  AIR para  os

servidores da agência. Deve-se esclarecer que a participação dos órgãos e entidades de

governo como projetos-piloto AIR do PRO-REG é voluntário, ou – com queira,  por

adesão.

PERGUNTA: Quais são os maiores desafios do PRO-REG hoje? 

RESPOSTA:  Essa pergunta deveria ser feita de maneira mais circunstanciada, pois o

programa tem por objetivo a melhoria da qualidade da regulação no Brasil e, por assim

ser, existem muitos desafios, e de uma maneira bem rápida/geral e superficial poderia

expressar os seguintes desafios: (i) políticos – como, por exemplo, cumprir com uma

das metas que é se tornar o órgão de governo encarregado da supervisão regulatória;

assunto  que  ainda  não  é  pacífico;  (ii)  econômicos,  também  como  exemplo:  atuar

decididamente  em áreas que dizem respeito à regulação econômica, como por exemplo,

iniciar um projeto – para o governo como um todo, de simplificação administrativa, ou

de redução de cargas  administrativas  originadas  pela  regulação exercida de maneira

deficiente  e  (iii)  social,  onde  o  desafio  é  fortalecer  os  mecanismos  de  controle  e

participação social, tendo como referência uma maior transparência na elaboração de

normas e regras que vão afetar a sociedade, ou grupos específicos da sociedade como os

consumidores, pequenos empresários, etc.

PERGUNTA: Quais são as principais metas do PRO-REG? 

RESPOSTA:  Cumprir  exatamente com os quatro eixos que orientaram a criação do

programa  que  são:  (i)  melhorar  a  capacidade  formulação  de  políticas  públicas  em

mercados regulados; (ii) promover o alinhamento institucional entre políticas públicas e

regulação (ou equacionar  o conflito  entre  quem faz o quê,  por exemplo,  diante  das

concessões e das licitação das mesmas, seria dos ministérios ou as agências reguladoras

a responsabilidade para tanto?); (iii) promover a melhoria do desempenho das agências

reguladoras e (iv) incrementar e elevar a transparência e o controle social.
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PERGUNTA: As agências reguladoras oferecem resistência à AIR?

RESPOSTA: Existe ainda algo residual em termos de resistência, derivada única e tão

somente da falta de conhecimento sobre o que é a AIR (para se ter uma ideia dessa

pequena dimensão, temos 10 (dez) agências reguladoras federais e 8 (oito) delas são

projetos-piloto AIR, coordenados pelo PRO-REG.

PERGUNTA:  Dê sua opinião sobre a possibilidade oferecida pela AIR de isolar as

pressões políticas dos interesses e governabilidade das agências reguladoras. 

RESPOSTA: Novamente uma questão que deveria ser melhor circunstanciada, pois, a

AIR é uma ferramenta (extremamente eficiente) de apoio ao processo decisório, mas

não supera ou substitui o processo decisório: esse por si é autônomo e sempre leva em

consideração  determinadas  variáveis  que  escapam  às  determinações  técnicas.  No

entanto, uma AIR bem elaborada faz com que os tomadores de decisão passem a tomar

suas decisões com base em evidências, ou seja, (e aí vem o cerne da sua pergunta) isso

reduz  consideravelmente  a  discricionariedade  do  tomador  de  decisão  diante  das

questões a serem decididas.
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