
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLANO DE GESTÃO 
ANUAL DA ANP 
2021 
Superintendência de Governança e Estratégia 

RELATÓRIO DE 
ACOMPANHAMENTO 
2º QUADRIMESTRE - MAI/AGO 2021 



 PLANO DE GESTÃO ANUAL – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO  |  SGE – ANP  |  2021   
 

2 
 

    

PLANO DE GESTÃO 
ANUAL DA ANP 

2021 
Superintendência de Governança e Estratégia 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 
2º QUADRIMESTRE - MAI/AGO 2021 



 PLANO DE GESTÃO ANUAL – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO  |  SGE – ANP  |  2021   
 

3 
 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis  
Setembro, 2021 

 
Diretor-Geral 
Rodolfo Henrique de Saboia 
 
Diretores 
Symone Christine de Santana Araújo 
José Cesário Cecchi 
Dirceu Cardoso Amorelli Junior 
Marcelo Paiva de Castilho Carneiro (Diretor Substituto) 
 
Superintendência de Governança e Estratégia 
José Gutman – Superintendente de Governança e Estratégia 
Sergio Alonso Trigo – Superintendente Adjunto de Governança e Estratégia 
 
Elaboração 
Raphael Borges Rodrigues – Coordenador de Governança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Relatório de acompanhamento do Plano de Gestão Anual 2021 apresentado à Diretoria da ANP conforme as disposições constantes na Lei 
nº 13.848, de 25 de junho de 2019.  



 PLANO DE GESTÃO ANUAL – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO  |  SGE – ANP  |  2021   
 

4 
 

SUMÁRIO  

 
1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................................................................... 5 

2. FUNDAMENTO LEGAL ........................................................................................................................................... 5 

3. METAS ........................................................................................................................................................................ 5 

3.1. FISCALIZAÇÃO .......................................................................................................................................................... 5 

3.1.1. Fiscalização do Abastecimento ........................................................................................................................... 5 

3.1.2. Fiscalização da Cadeia do Upstream ................................................................................................................. 6 

3.2. MEIO AMBIENTE ...................................................................................................................................................... 7 

3.2.1. Promoção da cooperação com os órgãos de defesa do meio ambiente ............................................... 7 

3.2.2. RenovaBio - Processo de Certificação dos Biocombustíveis ....................................................................... 9 

3.2.3. RenovaBio - Fiscalização no âmbito do RenovaBio..................................................................................... 10 

3.3. DEFESA DA CONCORRÊNCIA ............................................................................................................................. 11 

3.3.1. Intensificação da Interlocução com o Cade e a Secap/ME ........................................................................ 11 

3.3.2. Elaboração e Publicação de Documentos Técnicos .................................................................................... 12 

3.4. QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS ......................................................................................................... 12 

3.4.1. Satisfação nos Pedidos de Acesso à Informação ......................................................................................... 12 

3.5. AGENDA REGULATÓRIA ...................................................................................................................................... 13 

3.5.1. Agenda Regulatória 2020-2021 ......................................................................................................................... 13 

 
  



 PLANO DE GESTÃO ANUAL – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO  |  SGE – ANP  |  2021   
 

5 
 

1. INTRODUÇÃO 
O Plano de Gestão Anual tem como foco o acompanhamento das atividades de fiscalização, da execução da agenda 
regulatória, da defesa da concorrência, da segurança operacional e do meio ambiente e da promoção da qualidade dos 
serviços prestados pela ANP.  

Este Relatório de Acompanhamento apresenta os resultados alcançados pela ANP no segundo quadrimestre de 2021. 

2. FUNDAMENTO LEGAL 
O Plano de Gestão Anual (PGA), foi introduzido pela Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019, como o instrumento que 
consolida as ações, resultados e metas relacionados aos processos finalísticos e de gestão das Agências Reguladoras. 

Internamente, o PGA é tratado no art. 61 da Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, que institui o Regimento 
Interno da ANP. 

3. METAS 

3.1. FISCALIZAÇÃO 

3.1.1. Fiscalização do Abastecimento  

Indicador Índice de execução do plano de ações de fiscalização do abastecimento 

Descrição Mede a relação entre o número de ações realizadas, sobre o total de ações de fiscalização que 
estavam previstas no plano. 

Meta Execução integral do plano de ações de fiscalização do abastecimento 

Responsável SFI – Superintendência de Fiscalização do Abastecimento 

Apuração Quadrimestral 

Método 
Acompanhar e registrar o número de ações de fiscalização a serem executadas pela ANP, com o 
objetivo anual de 18.141 ações, repartidas entre os Núcleos Regionais de Fiscalização (NRFs) 

Objetivo 

Realizar a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e 
dos biocombustíveis, diretamente ou mediante convênios com outros órgãos públicos. A atuação da 
Agência na fiscalização abrange as áreas de exploração, produção, refino e processamento de 
petróleo e gás natural, movimentação de petróleo e derivados, biocombustíveis e gás natural, e o 
abastecimento de derivados de petróleo e gás e biocombustíveis. 

Apuração da execução:  

Total de ações de fiscalização planejadas Total de ações de fiscalização realizadas até 
31 de agosto de 2021 Realização do plano (%) 

18.141 12.386 68% 

Comentários: 

No segundo quadrimestre de 2021, a fiscalização do abastecimento nacional de combustíveis apresentou um 
crescimento de 26%, quando comparado com o segundo quadrimestre de 2020. Embora o cenário de pandemia da 
Covid-19 permaneça, nesse período foram realizadas 12.386 ações de fiscalização, 68% da meta estimada no Plano Anual 
de Fiscalização 2021, conforme apresentado na tabela acima.  Se o perfil de produtividade for mantido, estima-se que 
aproximadamente 18.500 ações de fiscalização serão realizadas até o final do ano. 
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Três aspectos podem estar associados a esse ganho de produtividade: o avanço da vacinação dos servidores; a melhoria 
do ambiente digital com a implementação do documento de fiscalização eletrônico, que veio para substituir o físico nas 
ações, agilizando o processo e dando maior segurança às informações; e o compromisso público permanente dos 
servidores com a maior eficiência do trabalho. 

3.1.2. Fiscalização da Cadeia do Upstream 

Indicador Índice de execução do plano de ações de fiscalização da cadeia do Upstream na ANP 

Descrição Mede a relação entre o número de ações realizadas, sobre o total de ações de fiscalização que estavam 
previstas no plano. 

Meta Execução integral do plano de ações de fiscalização da cadeia do Upstream na ANP 

Responsável 

SSM - Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente; SEP - Superintendência de 
Exploração; SDP - Superintendência de Desenvolvimento e Produção; NFP - Núcleo de Fiscalização da 
Medição da Produção de Petróleo e Gás Natural; Superintendência de Dados Técnicos - SDT; e SPG - 
Superintendência de Participações Governamentais 

Apuração Quadrimestral  

Método 
Acompanhar e registrar o número de ações de fiscalização a serem executadas pela ANP nas instalações 
dos agentes regulados que realizam as atividades de exploração, desenvolvimento e produção de 
petróleo e gás natural, com o objetivo anual de 251 ações, repartidas entre as Uorgs responsáveis. 

Objetivo 

Realizar a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e 
dos biocombustíveis, diretamente ou mediante convênios com outros órgãos públicos. A atuação da 
Agência na fiscalização abrange as áreas de exploração, produção, refino e processamento de petróleo e 
gás natural, movimentação de petróleo e derivados, biocombustíveis e gás natural, e o abastecimento de 
derivados de petróleo e gás e biocombustíveis. 

Apuração da execução: 

UORG Total de ações de fiscalização planejadas Total de ações de fiscalização realizadas 

NFP 50 22 

SDT 610 320 

SDP 15 0 

SEP 6 0 

SPG 30 0 

SSM 42 32 

TOTAL 753 254 
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Comentários: 

NFP: Ressalta-se que o total de fiscalizações realizadas, em decorrência dos impactos da pandemia da COVID-19, estão 
representadas em sua integralidade por inspeções documentais, tanto no âmbito da análise dos processos de 
autorização de sistemas de medição quanto nas fiscalizações de rotina a distância. Os números apresentados dizem 
respeito a trabalhos que tiveram parecer conclusivo quanto a autorização do sistema de medição ou relatório de não 
conformidades emitido, de forma que outras análises ou ações de fiscalização em andamento não estão computadas. 

SDT: A meta de fiscalização da SDT foi ajustada, de 108 ações, para um total de 610 ações de fiscalização a serem 
desenvolvidas remotamente, de forma documental, durante o ano de 2021, conforme justificativa apresentada no 
processo n°48610.217482/2020-35, documento 1455697. 

SDP: Não foram realizadas ações de fiscalizações in loco até 31/08/2021 devido à pandemia do COVID-19 e a ausência 
de justificativa para realizá-las em caráter de urgência, mantendo-se a fiscalização documental. 

SEP: Em razão da pandemia de Covid-19 não foram realizadas fiscalizações in loco pela SEP no ano de 2021. 

SPG: A SPG não realizou atividades de fiscalização no período. 

SSM: No período foram realizadas 32 ações de fiscalização, sendo 26 relacionadas a instalações marítimas e 6 a 
instalações terrestres. Cabe ressaltar que devido à pandemia de Covid-19 as ações de fiscalização ocorreram de forma 
remota por meio de análise documental. 

3.2. MEIO AMBIENTE 

3.2.1. Promoção da cooperação com os órgãos de defesa do meio ambiente 

Indicador 
Índice de execução do plano de ações de fortalecimento das Relações com os Órgãos de Defesa do 
Meio Ambiente 

Descrição Mede a relação entre o número de ações realizadas, sobre o total de ações de que estavam previstas 
no plano. 

Meta 

Realizar todas as ações propostas para o fortalecimento da relação com o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e com os Órgãos Estaduais de Meio Ambiente 
(OEMAs), visando de forma sustentável, a exploração e a produção de petróleo e gás natural em 
benefício da sociedade brasileira. 

Responsável SSM – Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente 

Apuração Quadrimestral 

Método 
Para todas as ações propostas, registrar a sua execução e realizar o acompanhamento periódico. Em 
caso de atingimento parcial do objetivo, o percentual de ações realizadas em relação ao total previsto 
representará o resultado da medição. 

Objetivo 

Tratamento de processos de licenciamento ambiental e de descomissionamento de instalações; 
Contribuir com as ações no contexto do Programa de Revitalização da Atividade de Exploração e 
Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres (REATE); e promover a divulgação dos 
inventários de emissões de Gases de Efeito Estufa decorrentes dos contratos de partilha da produção. 
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Apuração da execução:  

Ações a serem realizadas para atingimento  
da meta de Meio Ambiente Situação Atual 

Gerir o Acordo de Cooperação Técnica ANP-Ibama, 
propondo sua prorrogação e novos temas de 

discussão 

Elaborada nota técnica justificando a proposta de prorrogação 
do ACT, com adequação de escopo e termos (SEI 1293645) e 

encaminhada ao IBAMA para últimas considerações em 
24/08/2021. 

Promover agenda com o Ibama, envolvendo a 
indústria, quando necessário, para tratar de 
processos de licenciamento ambiental e de 

descomissionamento de instalações 

Realizada reunião trimestral de acompanhamento da carteira 
de projetos de exploração da Petrobras que apresentam 

alguma dificuldade no licenciamento ambiental.  

Realizada reunião entre representantes da ANP, IBAMA e a 
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) com vistas à 

discussão sobre atividade de descomissionamento de 
instalações. 

Reunião entre ANP, IBAMA e Marinha do Brasil para tratar do 
acompanhamento de programas de descomissionamento de 

Instalações (PDIs). 

Reunião do Grupo de Avaliação e Acompanhamento do Plano 
Nacional de Contingência (GAA/PNC) com Marinha do Brasil e 

Ibama (dias 05 e 19 de maio). 

Participação no Workshop: Dismantling & Decommissioning 
WEBINAR 2021, realizado pela SOBENA. 

Participação no Grupo de Trabalho Interdisciplinar (GTI) para o 
Projeto "Reciclagem Naval" no Estado do Rio de Janeiro. 

Realizada participação em simulado de emergência (08/06 e 
10/06), conforme exigência do IBAMA: Simulado N2 Búzios, 
com a participação de representantes da Petrobras, ICMBio, 

Fundação Florestal e Marinha.  

Promover agenda com os OEMAs cujos estados 
possuem atividades de exploração e produção de 
petróleo e gás natural, para tratar de processos de 

licenciamento ambiental e de descomissionamento de 
instalações 

Não foram necessárias reuniões no quadrimestre para tratar de 
licenciamentos nos estados, mas órgãos estaduais se 

pronunciaram em pareceres ambientais a respeito de áreas 
pretendidas para inclusão em Oferta Permanente.  

Foram planejadas propostas para o estabelecimento de novos 
Acordos de Cooperação Técnica, a exemplo do existente junto 
ao IBAMA, visando troca de experiência e conhecimento sobre 

licenciamento e descomissionamento de  instalações. 

Promover treinamentos para a equipe técnica dos 
órgãos ambientais, com o objetivo de apresentar 

aspectos da exploração e produção de petróleo e gás 
natural e de demonstrar a viabilidade de realização 
das atividades em acordo com as melhores práticas 

da indústria 

Não houve ações no período. 
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Contribuir com as ações planejadas e realizadas do 
grupo de trabalho do Programa de Revitalização da 
Atividade de Exploração e Produção de Petróleo e 

Gás Natural em Áreas Terrestres (REATE) que trata da 
melhoria do licenciamento ambiental das atividades 
de exploração e produção de petróleo e gás natural 

em áreas terrestres 

Participação sobre o Caderno de Boas Práticas apresentado 
pelo IBP (10/06). 

Participação em Mesa Reate ocorrida em Alagoas (30/06). 

Participação de reunião para discussão do Manual de Boas 
Práticas do Licenciamento, organizada no âmbito do reate com 

os órgãos estaduais da Bahia (20/08), Alagoas (25/08), Rio 
Grande do Norte (26/08), Amazonas (27/08), e Ceará (30/08). 

Contribuir com as ações planejadas e realizadas do 
grupo de trabalho do Programa de Revitalização e 

Incentivo à Produção de Campos Marítimos 
(PROMAR) 

Reuniões MME/ANP sobre o PROMAR (07/05, 07/06 e 29/07) 

Participação no 2º Workshop do PROMAR, em Macaé como 
palestrantes da Sessão 3 - RANP 817/20 - Remoção de 

Instalações, e na Sessão 4 - RANP 806/20 - Queima de gás, 
abordando aspectos associados a emissão de gases de efeito 

estufa. 

Promover a divulgação dos inventários de emissões 
de Gases de Efeito Estufa decorrentes dos contratos 
de partilha da produção e propor que a obrigação 

dessa comunicação se estenda a todos os operadores 
de contratos de exploração e produção de petróleo e 

gás natural 

Foi aprovado projeto estratégico que trata de atividades 
relacionadas à avaliação de indicadores de sustentabilidade no 

upstream e redução de emissão de gases de efeito estufa. 

3.2.2. RenovaBio - Processo de Certificação dos Biocombustíveis 

Indicador Índice de aprovação de Processos de Certificações de Biocombustíveis 

Descrição Mede a relação entre o número de aprovações de processos de certificações de biocombustíveis 
concedidas, sobre o total de aprovações requeridas no ano. 

Meta Auditar 50 novos processos de certificação de biocombustíveis, de acordo com o seu recebimento. 

Responsável SBQ – Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos 

Apuração Quadrimestral 

Método 
Auditar se o processo de certificação dos produtores ou importadores de biocombustíveis, foi 
realizado de acordo com o estabelecido na resolução ANP 758/2018 e Informes Técnicos conexos, 
pelas firmas inspetoras. 

Objetivo 
Garantir que os processos de certificação dos produtores ou importadores de biocombustíveis, sejam 
realizados de acordo com o estabelecido na resolução ANP 758/2018 e Informes Técnicos conexos, 
pelas firmas inspetoras. 

Apuração da execução:  

Total de aprovações requeridas Total de aprovações concedidas até 31 de 
agosto de 2021 

Realização do plano (%) 

50 68 136% 

Comentários: 

No segundo quadrimestre de 2021, a SBQ aprovou 25 novos Processos de Certificação de Biocombustíveis no âmbito 
do Renovabio. Cabe destacar que o certificado de produção eficiente de biocombustíveis tem validade de 3 anos, 
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podendo ser renovados antes de sua expiração em determinadas condições previstas em regulamentação ou por 
interesse do agente regulado. E por ser um programa voluntário, não há obrigação para que todos os produtores de 
biocombustíveis autorizados pela ANP se certifiquem.  

Cabe ressaltar que até agosto de 2021, 285 produtores de biocombustíveis estavam certificados na Política Nacional de 
Biocombustíveis e aptos a emitir Créditos de Descarbonização. O mencionado quantitativo corresponde a cerca de 69% 
do total de 414 agentes econômicos autorizados pela ANP para produção de biocombustíveis. 

Dado o resultado acima da meta, é importante considerar que a SBQ não tinha a expectativa de que a adesão ao 
programa fosse tão alta. Após um elevado número de solicitações de novas certificações até junho de 2020, sendo 219 
certificações pelos maiores produtores de biocombustíveis, pôde ser observado, no segundo semestre do ano de 2020, 
uma queda nos pedidos.   

Neste cenário de incertezas com ações judiciais contra o programa, a redução da meta obrigatória para 2020 devido à 
redução de demanda e a incerteza do preço dos CBIOS, foram projetadas, para 2021, 50 aprovações de certificações de 
biocombustíveis, considerando o total de produtores autorizados e cerca de 370 efetivamente em operação. Os 50 
certificados projetados representariam 35% dos possíveis interessados em ingressar no programa.  

Nas 68 certificações realizadas de janeiro a agosto de 2021, estão incluídas ainda, 15 renovações de certificação de 
biocombustíveis que não estavam previstas nessas projeções, uma vez que se esperava que acontecessem em 2022. 

3.2.3. RenovaBio - Fiscalização no âmbito do RenovaBio 

Indicador Índice de execução do plano de fiscalização RenovaBio 

Descrição 
Mede a relação entre o número de ações realizadas, sobre o total de ações de fiscalização que 
estavam previstas no plano. 

Meta 
Realizar 14 ações de fiscalização e vistorias nas firmas inspetoras credenciadas e em Produtores ou 
importadores de biocombustíveis, condicionadas aos efeitos do inciso III do art. 7-A da Resolução ANP 
n° 812 de 2020. 

Responsável SBQ – Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos 

Apuração Quadrimestral 

Método Análise dos processos de certificação dos produtores ou importadores de biocombustíveis. 

Objetivo 
Realizar a fiscalização e as vistorias nas firmas inspetoras credenciadas e em Produtores ou 
importadores de biocombustíveis, de forma a avaliar se o processo de certificação foi realizado de 
acordo com o estabelecido na Resolução ANP nº 758, de 2018, e Informes Técnicos conexos. 

Apuração da execução:  

Total de ações de fiscalização planejadas 
Total de ações de fiscalização realizadas até 

31 de agosto de 2021 Realização do plano (%) 

14 8 57% 

Comentários:  

A SBQ iniciou, em maio de 2021, a realização de ações de fiscalização nas firmas inspetoras credenciadas e em 
produtores de biocombustíveis de forma a avaliar a regularidade do processo de certificação quanto aos dispositivos 
estabelecidos pela Resolução ANP nº 758, de 2018, e Informes Técnicos conexos.  
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De maio a agosto de 2021, foram realizadas 8 ações de fiscalização em unidades produtoras certificadas no âmbito do 
RenovaBio. As ações de fiscalização foram realizadas de forma remota através do aplicativo Microsoft Teams ou por 
meio documental, através do sistema SEI. 

No ano de 2021, a ANP planejou realizar 14 ações de fiscalização e vistorias nos agentes econômicos supracitados, 
conforme estabelecido no Plano de Gestão Anual ANP 2021. 

3.3. DEFESA DA CONCORRÊNCIA 

3.3.1. Intensificação da Interlocução com o Cade e a Secap/ME 

Indicador Índice de Realização de Workshop 

Descrição 
Mede a relação entre o número de workshops realizados, sobre o total de workshops que estavam 
previstos pela SDC. 

Meta Realizar dois workshops, sendo um com o Cade e outro com a Secap/ME 

Responsável SDC – Superintendência de Defesa da Concorrência 

Apuração Quadrimestral 

Método A meta será atingida com a realização das ações para a viabilização dos dois workshops com o Cade e 
a Secap/ME. 

Objetivo Debater questões contemporâneas relativas às missões institucionais de ANP, Cade e Secap/ME, com 
vistas a tratar questões abrangentes de defesa e promoção da concorrência. 

Apuração da execução:  

Ações previstas para 2021 a fim de atingimento da 
meta de Defesa da Concorrência 

Situação Atual 

Realizar dois workshops, sendo um com o CADE 
e outro com a SECAP/ME, com vistas a tratar de 
questões abrangentes de defesa e promoção da 

concorrência. 

Os workshops ainda não ocorreram. Temos a intenção de 
realizá-los ainda no último trimestre de 2021, mas fatores 

externos têm dificultado a consecução da meta. 

A realização do workshop com o CADE foi afetada pela 
substituição de quadros no corpo técnico daquela autarquia e 
pela limitada disponibilidade de tempo para as tratativas. Não 

obstante, as equipes estão planejando reuniões temáticas 
periódicas.  

A realização do workshop com a SECAP/ME encontrou 
empecilhos a partir da paralisação das negociações do Acordo 
de Cooperação Técnica (ACT) entre aquela Secretaria e a ANP. 
O ACT já estava pronto para submissão à Diretoria Colegiada 
da Agência quando processo de reestruturação interna dos 

órgãos do Ministério da Economia, ainda em andamento, gerou 
incertezas acerca da Secretaria que virá a titularizar 

competências sobre os mercados de petróleo, gás natural, seus 
derivados e biocombustíveis. Neste cenário, a continuidade da 
celebração do Acordo aguarda manifestação positiva e formal 

da SECAP/ME. 
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3.3.2. Elaboração e Publicação de Documentos Técnicos 

Indicador Índice de Publicação de Documentos Técnicos 

Descrição Mede a relação entre o número de publicações feitas sobre o total de publicações que estavam 
previstas pela SDC. 

Meta Elaboração de 84 documentos técnicos 

Responsável SDC – Superintendência de Defesa da Concorrência 

Apuração Quadrimestral 

Método Elaboração e publicação de estudos e documentos técnicos. 

Objetivo 
Elaborar e publicar 84 documentos técnicos sobre matérias afeitas às atribuições regimentais da SDC, 
como regulação econômica, direito concorrencial e dados dos mercados regulados, dando 
transparência aos números da indústria e compartilhando conhecimento técnico produzido pela SDC. 

Apuração da execução:  

Ações previstas para 2021 a fim de atingimento 
da meta de Defesa da Concorrência Situação Atual 

Elaborar e publicar 84 documentos técnicos 
sobre matérias afeitas às atribuições 
regimentais da SDC, como regulação 

econômica, direito concorrencial e dados dos 
mercados regulados, dando transparência aos 

números da indústria e compartilhando 
conhecimento técnico produzido pela SDC. 

Até o encerramento do primeiro quadrimestre, foram publicados 53 
dos 84 documentos previstos para o exercício 2021. A saber:         

34 Sínteses Semanais de Comportamento dos Preços dos 
Combustíveis; 8 Sínteses Mensais de Volume (de Comercialização 
de Combustíveis); 8 Relatórios Executivos; 2 Boletins Trimestrais de 

Preços e Volumes de Combustíveis; e 1 Anuário Estatístico 

 

3.4. QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS 

3.4.1. Satisfação nos Pedidos de Acesso à Informação 

Indicador Índice de Satisfação nos Pedidos de Acesso à Informação 

Descrição 
Mede o percentual de satisfação dos solicitantes de acesso à informação com as respostas concedidas 
pela ANP pela quantidade de retorno dessas solicitações em forma de recursos interpostos em 
primeira e segunda instâncias 

Meta 
Satisfação do solicitante em 85% das respostas aos pedidos de acesso à informação direcionados para 
a Ouvidoria da ANP. 

Responsável Ouvidoria da ANP 

Apuração Quadrimestral, acumulada no ano 

Método 
Em um universo que abrange todas as solicitações de acesso à informação respondidas pela ANP para 
o ano em curso, apurar o percentual de recursos interpostos pelos solicitantes em primeira e segunda 
instâncias. 

Objetivo 
Entregar à sociedade e ao mercado regulado respostas aos pedidos de informação de acordo com os 
critérios definidos na Lei de Acesso à Informação, promovendo processo de melhoria contínua na 
qualidade das respostas fornecidas. 
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Apuração da execução:  

Índice para atingimento da meta de  
qualidade de serviços Meta para 2021 

Percentual apurado para o 
 2º Quadrimestre 2021 

Percentual de satisfação dos solicitantes de 
acesso à informação com as respostas 

concedidas pela ANP 
85% 90,5% 

Comentários: 

Foram respondidos 284 pedidos de acesso à informação direcionados para a Ouvidoria da ANP de maio a agosto de 
2021, sendo recebidos em seguida 23 recursos em primeira instância e 4 em segunda instância em face dessas respostas, 
configurando um resultado do índice em 90,5%, resultado superior aos 85% propostos como meta para 2021.  

3.5. AGENDA REGULATÓRIA 

3.5.1. Agenda Regulatória 2020-2021 

Indicador Índice de previsibilidade regulatória 

Descrição Mede a relação entre o número de resoluções publicadas que estavam previstos na Agenda 
Regulatória, sobre o total de resoluções publicadas pela ANP 

Meta 50% do índice de previsibilidade regulatória 

Responsável SGE – Superintendência de Governança e Estratégia da ANP 

Apuração Quadrimestral, acumulada no ano 

Método 
A SGE faz o levantamento das resoluções ANP publicadas no período de referência e verifica se estão 
relacionadas às ações regulatórias previstas na Agenda Regulatória ANP 2020-2021. 

Objetivo Estimular a previsibilidade da atuação regulatória da ANP, baseada numa agenda franqueada à 
sociedade, fomentado o debate prévio e mitigando o risco de instabilidade regulatória. 

Apuração da execução: 

Índice para atingimento da meta qualitativa da  
Agenda Regulatória 

Meta para 2021 Índice apurado em 2021 

Cálculo do índice de previsibilidade regulatória 50% 50% 

Comentários: 

Tendo em vista as novas configurações de trabalho impostas pela pandemia do COVID-19, infelizmente ainda em curso, 
as atividades regulatórias da ANP ficaram prejudicadas no início da execução da Agenda Regulatória 2020-2021. Todavia, 
considerando as soluções operacionais criadas nesse contexto crítico, com destaque para as audiências públicas remotas 
e para a capacidade de aprendizado das áreas finalísticas, os resultados deste 5º Ponto de Controle (que agrega 
informações do segundo quadrimestre de 2021) demonstram significativa melhora no Índice de Previsibilidade 
Regulatória que considera o número de ações regulatórias previstas na Agenda sobre o total de resoluções publicadas 
pela ANP (50%), atingindo a meta estabelecida para o período (50%). 

É possível acompanhar a evolução da Agenda Regulatória, em detalhes e por etapas executadas ou previstas, 
consultando as atualizações publicadas no site da ANP, disponíveis em https://www.gov.br/anp/pt-br/acesso-a-
informacao/acoes-e-programas/agenda-regulatoria. 
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