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RESUMO EXECUTIVO 

Ao longo das últimas décadas, a 

desgastada fórmula do comando e 

controle aplicada à regulação, a qual se 

sustenta na coerção por meio da 

aplicação de penalidades, tem sido 

substituída pela regulação com base em 

evidências e com foco em resultados, na 

qual a qualidade do desenho regulatório 

seja capaz de promover o 

comportamento virtuoso dos agentes de 

forma a maximizar a eficiência 

econômica e o bem-estar social.  Para 

tanto, é necessário implementar uma 

governança regulatória ágil, eficaz, 

apoiada nas melhores práticas e capaz 

de enfrentar os desafios impostos por 

inovações disruptivas proporcionadas 

pela evolução tecnológica e por crises 

de escala global que demandam 

respostas rápidas por parte dos 

reguladores.   

A adoção de boas práticas regulatórias 

com vistas a maior previsibilidade, 

segurança jurídica, legitimidade e 

eficiência requer, portanto, tanto uma 

mudança de métodos e de cultura 

quanto uma reforma organizacional e do 

arcabouço legal. 

Os desafios futuros para a consolidação 

da política regulatória brasileira, bem 

como seus recentes avanços foram 

objeto de análise técnica e isenta pela 

Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE 

em relatório de Peer Review (OCDE, 

2022a). Como resultado, o relatório 

apresenta recomendações divididas em 

quatro eixos: (i) política regulatória e 

instituições; (ii) avaliação ex-ante do 

regulamento e engajamento das partes 

interessadas na formulação de regras; (iii) 

revisão do estoque regulatório; e, 

finalmente, (iv) coerência e política 

regulatória em nível subnacional. 

Portanto, o desafio da política regulatória 

brasileira para os próximos anos consiste 

em engajar todos os reguladores 

(estimados em mais de uma centena 

apenas na esfera federal, segundo o 

Censo de Reguladores - 2022) no 

Figura 1 Recomendações para aprimorar a política regulatória brasileira. Fonte: SEAE 
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processo de melhoria regulatória que vai 

além da mera adoção de avaliações de 

impacto e mecanismos de participação 

social, práticas já implementadas no 

Governo federal. A convergência 

regulatória entre os diversos níveis de 

governo e a necessidade de 

fortalecimento institucional são 

igualmente fundamentais.  

Nesse sentido, a Secretaria de 

Acompanhamento Econômico – SEAE 

tem contribuído tanto do ponto de vista 

de sua competência legal de defesa da 

concorrência como é reconhecida 

tradicionalmente, como pelo papel de 

liderança no processo de fortalecimento 

da política regulatória brasileira por meio 

da implementação do arcabouço legal-

normativo[1], da difusão do 

conhecimento[2] e do engajamento de 

reguladores em aprendizado mútuo 

mediante a troca de experiências[3]. Em 

seu papel de coordenação e supervisão 

regulatória de facto e de direito[4], a SEAE 

reforça ainda seu comprometimento em 

acelerar o amadurecimento institucional 

do cenário da regulação no Brasil. 

Diante dos inúmeros desafios, o presente 

documento apresenta as diretrizes da 

política regulatória no contexto federal, 

ao mesmo tempo em que sinaliza para os 

reguladores subnacionais o caminho a 

ser trilhado.  Propõe-se esclarecer como 

se dará a Governança Regulatória no 

país, por meio da descrição de seus 

pilares fundamentais - Política 

Regulatória, Instituições e Ferramentas, a 

fim de que o sistema regulatório 

brasileiro atue de forma orgânica.  

No âmbito da Política Regulatória, o 

documento aborda seu objetivo 

primordial, qual seja maximizar os 

benefícios líquidos das regulações. No 

que concerne às instituições, são 

apresentadas as características-chave 

de um órgão fiscalizador e o sistema de 

regulação do país, que conta com 

diversos atores, estando a SEAE no papel 

de coordenação. No que se refere às 

ferramentas, recomendam-se melhorias 

a serem implementadas tanto para 

realização de análises ex ante quanto ex 

post, reforçando a relevância da 

participação social em todo o ciclo do 

processo regulatório. 

Finalmente, com base nessas diretrizes, 

o documento propõe o Plano Nacional 

de Política Regulatória, que busca 

endereçar o conjunto de 

recomendações da OCDE e que consiste 

na implementação de 18 ações e 

produtos com diferentes níveis de 

complexidade técnica e institucional, 

alguns já em fase de elaboração, 

conforme indicado abaixo. Vale a pena 

ressaltar que o conjunto de propostas foi 

submetido a processo de participação 

social, por meio da Tomada de Subsídios 

SEAE n° 01/2022[5], que o aprimorou e lhe 

conferiu maior legitimidade.  

https://www.gov.br/participamaisbrasil/tomada-de-subsidio-seae-n-01-2022-plano-de-acao-para-a-recomendacoes-da-ocde-sobre-a-reforma-regulatoria-do-brasil
https://www.gov.br/participamaisbrasil/tomada-de-subsidio-seae-n-01-2022-plano-de-acao-para-a-recomendacoes-da-ocde-sobre-a-reforma-regulatoria-do-brasil
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PRODUTOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

 

1. Programa de Selos de Qualidade 

Regulatória 

 2. Definição de Limites e Critérios de 

Proporcionalidade para Realização de AIR  

3. Instrução Normativa de AIR – IN SEAE n° 

60/2022 

 4. Framework de Governança de Dados   

5. Decreto Consolidador de Política 

Regulatória  

 6. Programa de Quantificação Regulatória  

7. Plano Nacional de Política Regulatória   8. Acordo de Cooperação Técnica (TCU + 

CGU) 

9. Censo de Reguladores Federais   10. Aperfeiçoamento da CalReg  

(CalReg 2.0) 

11. Disseminação de Boas Práticas: Guias, 

Ferramentas e Eventos  

 12. Índice de Concorrência dos Municípios 

(ICM) 

13. Protocolo Brasil-US para Internalização 

de Regras Comerciais e Transparência 

 14. Iniciativa Nacional de Desburocratização 

15. Programa de Consultoria Técnica para 

AIR 

 16. Pontos Focais subnacionais (AR estaduais 

e municipais) 

17. Formação de Comitês Setoriais   18. Guia Metodológico de Abordagem 

Quantitativa  
 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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11 
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14 

15 

16 

17 

18 

Coerência e Política 
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Análise 
Ex-Ante 

1 
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Revisão do Estoque  
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7 
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NOTAS

[1] Lei 13.874 de 2019 (Lei de Liberdade Econômica), Lei 13.848 (lei geral das Agências) e decretos dedicados 

à melhoria regulatória (10.139/2019 (Revisão do Estoque Regulatório), 10.178/2019 (Classificação de risco de 

atividade econômica), 10.411/2020 (regulamentação da análise de impacto regulatório) e 11.243/2022 

(promoção de boas práticas regulatórias). 

[2] Publicação de material orientativo para aplicação de boas práticas regulatórias. Disponível em: 
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/reg/guias-e-manuais. 

[3] Eventos de disseminação de boas práticas, como a Semana da AIR e o Encontro de Reguladores e o 

processo de avaliação e reconhecimento pela adoção de boas práticas regulatórias, como o Programa de 

Selo de Qualidade Regulatória que funciona como um rating system de regulações.  

[4] O artigo 9 do Decreto 11.243/2022 define a SEAE com coordenador e supervisor regulatório para a 

promoção de boas práticas regulatórias no âmbito do Poder Executivo federal.  

[5] Disponível em: https://www.gov.br/participamaisbrasil/tomada-de-subsidio-seae-n-01-2022-plano-de-

acao-para-a-recomendacoes-da-ocde-sobre-a-reforma-regulatoria-do-brasil. 

  

applewebdata://F51227C3-0BA6-468C-92DF-D71B790497B9/#_ftnref1
applewebdata://F51227C3-0BA6-468C-92DF-D71B790497B9/#_ftnref2
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/reg/guias-e-manuais
applewebdata://F51227C3-0BA6-468C-92DF-D71B790497B9/#_ftnref3
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/reg/semana-da-air
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/reg/encontro-de-reguladores-federais
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/reg/programa-de-selos-de-qualidade-regulatoria
applewebdata://F51227C3-0BA6-468C-92DF-D71B790497B9/#_ftnref4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11243.htm
applewebdata://F51227C3-0BA6-468C-92DF-D71B790497B9/#_ftnref5
https://www.gov.br/participamaisbrasil/tomada-de-subsidio-seae-n-01-2022-plano-de-acao-para-a-recomendacoes-da-ocde-sobre-a-reforma-regulatoria-do-brasil
https://www.gov.br/participamaisbrasil/tomada-de-subsidio-seae-n-01-2022-plano-de-acao-para-a-recomendacoes-da-ocde-sobre-a-reforma-regulatoria-do-brasil
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1. INTRODUÇÃO 
 

A promoção de um ambiente 

concorrencial é benéfica para o avanço 

de qualquer nação.  A inovação, a 

construção da confiança necessária de 

cidadãos e investidores, tudo isso 

contribui para uma melhor eficiência 

alocativa, maior competitividade da 

economia, maior participação do país nas 

cadeias globais de produção e 

crescimento econômico mais acelerado, 

com salários mais altos, preços mais 

baixos e melhor padrão de vida para os 

brasileiros.  Em um ambiente com 

concorrência perfeita, a atuação do 

regulador é dispensável, tendo em vista 

que, nesse contexto, as próprias 

decisões das empresas e dos 

consumidores seriam capazes de levar 

ao resultado ótimo do ponto de vista de 

bem-estar social. No entanto, na 

ausência de concorrência ou em 

concorrência imperfeita, a intervenção 

do Estado por meio da regulação faz-se 

necessária para os países alcançarem 

seus objetivos de melhorar a eficiência 

econômica. Quando bem desenhada e 

implementada de forma correta, a 

atividade regulatória pode contribuir 

para o crescimento econômico, aumento 

do bem-estar social e da qualidade de 

vida, atacando os efeitos negativos 

causados por barreiras de entrada e 

outras restrições que prejudicam a 

concorrência. 

Ao longo das últimas décadas, a 

desgastada fórmula do comando e 

controle aplicada à regulação, a qual se 

sustenta na coerção por meio da 

aplicação de penalidades, tem sido 

substituída pela regulação com base em 

evidências e com foco em resultados, na 

qual a qualidade do desenho regulatório 

seja capaz de promover o 

comportamento virtuoso dos agentes. 

Na abordagem da regulação responsiva, 

o objetivo do regulador não é editar 

normas para constranger ou fiscalizar, e 

sim para alterar o comportamento dos 

agentes de forma a maximizar a 

eficiência econômica e o bem-estar 

social.  Para tanto, é necessário 

implementar uma governança 

regulatória ágil, eficaz, apoiada nas 

melhores práticas e capaz de enfrentar 

os desafios impostos por inovações 

disruptivas proporcionadas pela 

evolução tecnológica e por crises de 

escala global que demandam respostas 

rápidas por parte dos reguladores.  A 

adoção de boas práticas regulatórias 

com vistas a maior previsibilidade, 

segurança jurídica, legitimidade e 

eficiência requer, portanto, tanto uma 

mudança de métodos e de cultura 

quanto uma reforma organizacional e do 

arcabouço legal. 

Os desafios futuros para a consolidação 

da política regulatória brasileira, bem 

como seus recentes avanços foram 

objeto de análise técnica e isenta pela 

Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE 

em relatório de Peer Review (OCDE, 

2022a). Como resultado, o relatório 

apresenta recomendações divididas em 

quatro eixos: (i) política regulatória e 

instituições; (ii) avaliação ex-ante do 

regulamento e engajamento das partes 
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interessadas na formulação de regras; (iii) 

revisão do estoque regulatório; e, 

finalmente, (iv) coerência e política 

regulatória em nível subnacional. 

Diante dos inúmeros desafios, este 

documento tem por objetivo apresentar 

as diretrizes da política regulatória no 

contexto federal, ao mesmo tempo em 

que sinaliza para os reguladores 

subnacionais o caminho a ser trilhado. 

Com esse propósito, propõe-se 

esclarecer como se dará a Governança 

Regulatória no país, por meio da 

descrição de seus pilares fundamentais - 

Política Regulatória, Instituições e 

Ferramentas - imprescindíveis para a 

promoção da concorrência, da regulação 

inclusiva e do desenvolvimento 

econômico e social do país, a fim de que 

o sistema regulatório brasileiro atue de 

forma orgânica e comprometida com a 

qualidade regulatória. Nesse sentido, o 

documento direciona a forma de atuação 

de todos que compõem o sistema 

regulatório brasileiro, posicionando-o 

para o futuro.   

O documento está organizado da 

seguinte forma: após a Introdução, na 

seção 2, são apresentados os pilares de 

Governança Regulatória, sendo 

detalhado cada um deles: Política 

Regulatória (seção 2.1), Instituições 

(seção 2.2) e Ferramentas (seção 2.3), sua 

teoria e aplicação no âmbito do país. Em 

seguida, no anexo, é apresentado o 

Plano Nacional de Melhoria Regulatória 

que apresenta ações iniciais.

Figura 2 – Ranking de Qualidade Regulatória – Product Market Regulation/2018 – OCDE. Fonte: OCDE 



   

 

10 PLANO NACIONAL DE POLÍTICA REGULATÓRIA 

 

2. PILARES DE GOVERNANÇA 
REGULATÓRIA 
 

A Governança Regulatória se assenta em três pilares: (i) Política Regulatória; (ii) Instituições 

e (iii) Ferramentas Regulatórias. A Política Regulatória determina princípios e diretrizes a 

serem observados pelos diversos atores do sistema de regulação do país, sob supervisão 

da SEAE, com vistas a atingir seu objetivo primordial de maximizar os benefícios líquidos 

das regulações. Em sua atuação, as instituições deverão empregar as ferramentas 

implementadas para realização de análises ex ante e ex post, reforçando sempre a 

relevância da participação social em todo o ciclo do processo regulatório. 

Tudo isso contribuirá para a promoção de um ambiente concorrencial com potencial para 

impulsionar investimentos. O compartilhamento entre reguladores das experiências 

adquiridas no sentido de proporcionar aumento da dinâmica concorrencial em diferentes 

setores e gerar novos investimentos é extremamente desejável para o desenvolvimento 

sustentável do país. 

2.1 Política Regulatória

A Política Regulatória refere-se aos 

compromissos e prioridades assumidos 

pelo País com o intuito de se obter uma 

regulação de qualidade, em prol do 

interesse público.   A política regulatória 

deve ser estruturada de forma a se 

garantir a longevidade necessária para 

concretização de seus princípios e de 

suas diretrizes a fim de que produza 

transformações efetivas ao longo de 

gerações.   

Princípios do governo brasileiro 

Governo Aberto: ênfase em transparência e participação no processo regulatório. A 

regulação deve servir ao interesse público e atender às necessidades legítimas dos 

interessados e das partes afetadas. Nesse sentido, devem ser disponibilizados canais 

efetivos para participação social, incluindo online, para que o público possa contribuir 

para o processo de preparação de propostas regulatórias e para a qualidade da análise 

técnica. 

Simplicidade: refere-se à utilização de linguagem simples nas minutas e documentos 

de apoio a fim de assegurar maior participação dos interessados em todo o processo 

regulatório. Também visa a permitir que as regulações sejam compreensíveis e claras, 

e que as partes interessadas possam facilmente compreender seus direitos e 

obrigações. 

Inovação: a inovação é fundamental para o desenvolvimento do país e sua 

prosperidade econômica, e contribui de forma expressiva para a melhoria do bem-

estar da sociedade e do interesse público. Assim, deve assegurar que não está 

comprometendo ou dificultando a inovação e, sim, promovendo-a. 
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Os princípios de uma política regulatória 

visam a manter o foco em prover um 

ambiente regulatório estável, previsível, 

atual, transparente, e que seja atrativo ao 

investimento sustentável. Nesse sentido, 

os processos de melhoria regulatória 

constituem instrumentos de solidificação 

dos valores de eficiência alocativa, na 

medida em que relacionam os princípios 

constitucionais da livre iniciativa e livre 

concorrência aos de justiça social, 

auxiliando na criação de um ambiente 

competitivo mais justo, com a efetiva 

promoção do bem-estar social (OCDE, 

2012).  

O Estado de Direito e o exercício da 

democracia dependem de arcabouços 

regulatórios sólidos e, nesse sentido, a 

Política Regulatória deve ter objetivos 

claros e estruturas para sua 

implementação que assegurem que os 

benefícios econômicos, sociais e 

ambientais justifiquem os custos de uma 

eventual regulação, bem como que os 

efeitos distributivos sejam considerados 

e que os benefícios líquidos maximizados 

(OCDE, 2012). 

O Brasil vem, há bastante tempo, 

envidando esforços para aprimorar sua 

competência em Política Regulatória. No 

contexto histórico, destaca-se, 

primeiramente, o Programa de 

Fortalecimento da Capacidade 

Institucional para Gestão em Regulação – 

PRO-REG[5], e, mais recentemente, o 

processo de revisão por pares 

denominado Peer Review que versou 

sobre a Revisão da Reforma Regulatória 

no Brasil[6] (OCDE, 2022a; OCDE, 2022b). 

Todos estes esforços concorreram para 

a elaboração da Política regulatória 

brasileira aqui proposta.   

Como objetivos específicos, evidenciam-

se: 

• Adoção de uma abordagem 

integrada, que considere políticas, 

instituições e ferramentas como um 

Livre concorrência: maior concorrência implica em maior inovação e maior qualidade. 

O Governo brasileiro busca a livre concorrência e intervenção efetiva apenas quando 

necessário. Assim, deve-se sempre considerar outros meios de regulação, além da 

elaboração de regulamentos, e identificar os trade-offs das diferentes abordagens 

analisadas para escolher a melhor alternativa.  

Justiça e bem-estar social: é fundamental que, ao se elaborar uma regulação, além 

da busca pelo desenvolvimento econômico do país, efeitos redistributivos sejam 

observados.  

Eficiência alocativa e efetividade: deve-se sempre buscar que a utilização dos 

recursos em todo o processo regulatório ocorra da forma mais eficiente possível. 

Dessa forma, o tempo e recursos investidos no processo regulatório devem se dar 

conforme o impacto estimado da regulação, assegurando sempre que resulte em 

benefícios líquidos. Ademais, a fim de reduzir custos, a sociedade deve ser envolvida 

desde os estágios iniciais do processo de formulação de novas propostas de 

regulação, estando o foco da regulação sempre em soluções que solucionem o 

problema da sociedade, ou seja, que sejam efetivas. 
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todo, em todos os níveis de governo 

e em todos os setores, incluindo o 

papel do legislador em assegurar a 

qualidade das leis; 

• O estabelecimento de mecanismos 

e instituições para supervisionar 

ativamente os procedimentos da 

política regulatória e seus objetivos, 

apoiar e implementar a política 

regulatória, e, assim, promover a 

qualidade regulatória; 

• A manutenção de um sistema de 

gestão regulatória, incluindo tanto a 

avaliação ex ante do impacto quanto 

a avaliação ex post dos resultados 

como partes essenciais para uma 

tomada de decisão fundamentada.  

A fim de acompanhar a evolução do grau 

de maturidade regulatória do país, a 

SEAE investirá na adoção de indicadores 

e metas, assim como na definição de 

prazos e periodicidade para o 

acompanhamento das ações. 

 

NOTAS

[5] Criado pelo Decreto nº 6.062, de 16 de março de 2007, alterado pelo Decreto nº 8.760, de 2016. O objetivo 

geral do PRO-REG foi melhorar a qualidade da regulação exercida no âmbito das agências reguladoras por 

meio do fortalecimento do sistema regulatório, visando a facilitar o pleno exercício das funções por parte de 

todos os atores e aprimorar a coordenação entre as instituições participantes, os mecanismos de prestação 

de contas e de participação e monitoramento por parte da sociedade civil. 

Na primeira fase, o PRO-REG desenvolveu ações de diagnóstico do ambiente regulatório brasileiro e de 

qualificação para melhoria regulatória. Para isso, promoveu eventos de capacitação (cursos, seminários, 

workshops, intercâmbios) e edição de livros sobre temas ligados à regulação. A partir de 2013, a atuação teve 

cunho mais estratégico, buscando mapear e consolidar os avanços já alcançados e promover a efetiva adoção 

e sistematização das melhores práticas observadas nacionalmente e internacionalmente, desenvolvendo 

ações de disseminação da qualidade regulatória com ampliação de diálogo e realização de programas de 

treinamento; consolidação e expansão do uso da Análise de Impacto Regulatório (AIR) e disseminação de 

ações com vistas à gestão do estoque regulatório e dos mecanismos de transparência.   

[6] Trata-se de instrumento de avaliação realizada pela OCDE em que determinada política é analisada pelos 

outros países, favorecendo trocas de experiências e aproximação com padrões e princípios estabelecidos por 

essa entidade. O Anexo deste documento foi elaborado com base tanto nas recomendações da OCDE, 

constantes no relatório do Peer Review, quanto nas 164 contribuições recebidas de variados atores da 

sociedade pela SEAE no âmbito da Tomada de Subsídio SEAE n° 01/2022 - Plano de Implementação das 

Recomendações do Relatório da OCDE sobre a Reforma Regulatória do Brasil Disponível em: 
https://www.gov.br/participamaisbrasil/tomada-de-subsidio-seae-n-01-2022-plano-de-acao-para-a-

recomendacoes-da-ocde-sobre-a-reforma-regulatoria-do-brasil 

 

2.2 Instituições

Para uma governança regulatória atual e 

eficiente, é imprescindível a existência de 

uma instituição (ou de um sistema) 

encarregada de coordenar e 

supervisionar o processo regulatório dos 

demais órgãos governamentais 

envolvidos. O órgão supervisor deve  

possuir algumas características-chave: (i) 

applewebdata://F51227C3-0BA6-468C-92DF-D71B790497B9/#_ftnref1
applewebdata://F51227C3-0BA6-468C-92DF-D71B790497B9/#_ftnref1
https://www.gov.br/participamaisbrasil/tomada-de-subsidio-seae-n-01-2022-plano-de-acao-para-a-recomendacoes-da-ocde-sobre-a-reforma-regulatoria-do-brasil
https://www.gov.br/participamaisbrasil/tomada-de-subsidio-seae-n-01-2022-plano-de-acao-para-a-recomendacoes-da-ocde-sobre-a-reforma-regulatoria-do-brasil
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ser estável e possuir competência 

legítima para atuar como tal; (ii) não estar 

sujeito a interesses políticos; (iii) exercer 

autoridade necessária para fazer valer 

suas recomendações dentro do aparato 

governamental; (iv) ter capacidade 

técnica suficiente para avaliar os 

regulamentos expedidos e aconselhar 

reguladores a melhorar sua qualidade 

regulatória, e (v) ter a capacidade de 

discordar de outros atores do processo 

regulatório e fazer contrapropostas, a fim 

de reduzir a incerteza e as pressões que 

surgem das interações políticas, 

econômicas e sociais durante o processo 

regulatório (OCDE, 2022a).  

Entre as instituições que atuam no 

âmbito regulatório brasileiro, merecem 

destaque:

 

❖ A Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) é a órgão do 

Ministério da Economia responsável por: (a) coordenar e supervisionar as ações 

operacionais e orientativas relativas à implementação do disposto no Decreto nº 

11.243/2022 e no Anexo II ao Protocolo ao Acordo de Comércio e Cooperação 

Econômica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos 

Estados Unidos da América Relacionado a Regras Comerciais e de Transparência, 

promulgado pelo Decreto nº 11.092, de 2022; (b) estabelecer a forma e divulgar 

orientações para a elaboração dos relatórios elaborados pelos órgãos e entidades 

da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, quando da 

proposição de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de 

usuários dos serviços prestados, no âmbito de suas competências; (c) estabelecer 

a forma e divulgar orientações para a elaboração da agenda regulatória dos órgãos 

e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional; (d) 

estabelecer os procedimentos de recebimento e encaminhamento das sugestões 

para a edição, a modificação ou a revogação de ato normativo; (e) instituir e gerir o 

sítio eletrônico dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional; (f) consolidar em documento único os relatórios dos 

órgãos e das entidades – inclusive colegiados – da administração direta, 

autárquica e fundacional, relativos à edição de atos normativos de interesse geral 

de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados; (g) consolidar em 

documento único e divulgar até 31 de março de cada ano os relatórios com as 

estimativas dos principais impactos dos atos normativos de interesse geral de 

agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados publicados durante o 

exercício.   

❖ Casa Civil está no centro do governo federal e está diretamente ligada à 

Presidência da República. Especificamente, o Subchefe de Análise e 

Monitoramento de Políticas Governamentais (SAG) é o encarregado de avaliar o 

mérito e a coerência dos programas e políticas do governo. Se julgar necessário, o 

órgão pode solicitar uma AIR para uma proposta de regulação (lei ou decreto). 

❖ A Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
(SEDGG) é o órgão do Ministério da Economia que lidera os esforços de 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1538147977/decreto-11092-22
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digitalização dos serviços governamentais no País. Além disso, é responsável por 

mensurar a redução da carga administrativa resultante da implementação de 

soluções digitais. 

❖ O Comitê Interministerial de Governança (CIG) assessora o Presidente da 

República em assuntos de governança relativos ao governo federal. O CIG aprova 

diretrizes, manuais e técnicas para promover a implementação de boas práticas 

de governança. O Ministério da Economia, a Casa Civil e a Controladoria Geral da 

União (CGU) são os membros do Comitê. 

❖ O Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas 
(CMAP) avalia as políticas públicas financiadas por recursos públicos. Além disso, 

tem a tarefa de monitorar a implementação das modificações sugeridas em 

processo de avaliação de resultados. 

❖ A Escola Nacional de Administração Pública (Enap), fundação pública 

vinculada ao Ministério da Economia, é uma escola de governo que tem como 

principais atribuições a formação e o desenvolvimento permanente dos servidores 

públicos e a produção e a disseminação de conhecimentos sobre gestão e 

políticas públicas. Entre suas ações, encontram-se a realização de cursos sobre 

regulação e a disponibilização de consultoria para realização de AIR nos 

ministérios. 

 

2.2.1 Base Legal da Política Regulatória no Brasil 

No que concerne ao arcabouço legal das 

atividades de melhoria regulatória no 

País, destacam-se: i) a Lei de Liberdade 

Econômica (LLE) – Lei n° 13.874/2019, 

que institui a Declaração de Direitos de 

Liberdade Econômica, e ii) a Lei Geral das 

Agências Reguladoras Federais (LAR) – 

Lei n° 13.848/2019 – a qual dispõe sobre 

a gestão, a organização, o processo 

decisório e o controle social das agências 

reguladoras. Ambos buscam trazer um 

aumento da segurança jurídica e da 

estabilidade institucional para melhorar o 

ambiente de negócios no Brasil. 

LLE: estabelece a declaração de direitos 

de liberdade econômica, visando a 

instituir deveres e diretrizes para o 

aprimoramento do ambiente de 

negócios, com foco na busca de 

eficiência na atuação estatal. O valor 

liberdade fundamenta a referida lei, 

dentro desta perspectiva de aumento da 

eficiência, eficácia e efetividade da 

atuação da administração, visando à 

diminuição dos entraves burocráticos. 

Um dos principais pontos trazidos é a 

obrigatoriedade de realização de Análise 

de Impacto Regulatório - AIR por parte 

dos reguladores como forma de aferir a 

razoabilidade dos impactos econômicos 

nas intervenções regulatórias e subsidiar 

a tomada de decisão. 

LAR:  uniformiza as regras aplicáveis às 

agências reguladoras federais em sua 

atuação nos respectivos setores. Além 

de reforçar a obrigatoriedade de 
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realização de AIR, a LAR trouxe a 

obrigatoriedade de que a edição de atos 

normativos seja precedida de processo 

de participação social.  Cabe notar que os 

reguladores possuem mandato legal 

para exercerem seus papeis, além de 

autonomia funcional, decisória, 

administrativa e financeira e pela 

investidura a termo de seus dirigentes e 

estabilidade durante os mandatos.  

Acrescenta-se a esses dois marcos 

legais o Decreto n° 11.243/2022, que 

dispõe sobre as medidas a serem 

adotadas para a promoção de boas 

práticas regulatórias no âmbito do Poder 

Executivo federal para atender ao 

disposto no Anexo II ao Protocolo ao 

Acordo de Comércio e Cooperação 

Econômica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o 

Governo dos Estados Unidos da América.   

Decreto n° 11.243/2022: regulamenta 

as medidas a serem adotadas para a 

promoção de boas práticas regulatórias 

no âmbito do Poder Executivo federal 

para atender ao disposto no Anexo II ao 

Protocolo ao Acordo de Comércio e 

Cooperação Econômica entre o Governo 

da República Federativa do Brasil e o 

Governo dos Estados Unidos da América. 

Dentre seus compromissos, destacam-

se a publicação de agenda regulatória, a 

obrigatoriedade de participação social na 

edição de novas regulações, a realização 

de análise de impacto regulatório para 

regulações de impacto relevante e o 

processo de revisão das regulações 

existentes. O Decreto também 

estabelece à SEAE, a competência para 

coordenar e supervisionar as ações 

operacionais e orientativas relativas à 

implementação de suas boas práticas. 

Modelos de Governança 

Diversos países já adotaram modelos de governança e, muitos deles, possuem órgãos 

com o papel de coordenar e supervisionar a política regulatória do país. Entre eles, 

podem ser mencionados os Estados Unidos, cujas ações regulatórias são apoiadas, 

coordenadas e supervisionadas pelo Office of Information and Regulatory Affairs – OIRA; 

a Austrália, que conta com o Office of Best Practice Regulation – OBPR; o Canadá, por 

meio do The Treasury Board of Canada Secretariat - TBCS; assim como países da 

América Latina, como o México, que contam com a Comisión Nacional de Mejora 

Regulatoria – Conamer. Na União Europeia, podemos citar a European Union Agency 

for Railways - ERA, cuja missão é mover a Europa para um sistema ferroviário 

sustentável e seguro sem fronteiras.   

Os Governos adotam distintos modelos de governança, com escopo de atuação do 

órgão de coordenação e supervisão mais ou menos vinculante. O Brasil, de forma 

diversa, carecia de um modelo de governança regulatória, assim como de um órgão 

ou sistema responsável por coordenar e supervisionar as práticas regulatórias do País 

e que assegurasse uma rápida evolução do grau de maturidade regulatória por meio 

da adoção de boas práticas regulatórias internacionais e de coerência regulatória em 

todos os níveis de governo.  
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2.2.2 SEAE como Órgão Supervisor

A SEAE vem desenvolvendo inúmeras 

ações no processo de melhoria 

regulatória no âmbito federal.  Na esfera 

normativa, a SEAE participou da 

construção de diversos instrumentos 

vigentes, como a i) Lei de Liberdade 

Econômica (Lei nº 13.874, de 2019); ii) o 

Decreto de AIR (Decreto nº 10.411, de 

2020), que tornou mandatória a 

avaliação de impacto regulatório desde o 

início da edição ou reforma de atos 

normativos; iii) o Decreto do 

Licenciamento 4.0 (Decreto nº 10.178, de 

2019), que visa a revisar as exigências de 

atos de liberação para atividades 

econômicas, extinguindo aquelas para 

atividades sem risco; iv) o Decreto de 

Padronização Internacional (Decreto nº 

10.229, de 2020), que determina a 

adoção de regulações técnicas 

internacionais em face de norma técnica 

nacional desatualizada; v) o Decreto do 

Revisaço (Decreto Nº 10.139, de 2019), 

que estabeleceu a revisão e 

consolidação de todo o estoque 

regulatório federal, e vi) o Protocolo 

Brasil-EUA (Decreto nº 11.243, de 2022). 

Além disso, produziu atos próprios como 

a Instrução Normativa SEAE nº 111, de 

2020, que estabelece parâmetros de 

referência para análises institucionais 

com vistas a fomentar o 

aperfeiçoamento da regulação e a 

Instrução Normativa nº 60, que 

regulamenta a atuação da Secretaria em 

suas análises e manifestações quanto ao 

impacto regulatório de medidas 

propostas por órgãos reguladores nos 

Isso é corroborado por afirmação recente da OCDE: “Várias funções de supervisão 

regulatória encontram-se dispersas por várias áreas e entidades administrativas, 

originando lacunas de coordenação e dificuldades na definição de uma estratégia de 

longo prazo para a implementação de uma política de melhor regulação no país” (OCDE, 

2022a, p. 7). 

Em decorrência, recomendou-se ao Brasil: 

• Alocar a maioria, se não todas, as funções de supervisão regulatória a um único 

órgão com o mais alto apoio político e arranjos de governança adequados. 

• Reunir todas as boas práticas regulatórias do país em um documento de alto 

nível que garanta que a política de regulação melhor do Brasil siga uma 

abordagem holística. 

• Desenvolver uma estratégia de implementação com marcos claros e 

mecanismos de coordenação definidos. 

Assim, deve-se considerar, na construção do modelo brasileiro, exemplos de países 

que já passaram por essas experiências e que desenvolvem, implementam e revisam 

constantemente suas regras, com vistas a garantir que a regulação funcione 

efetivamente para promover o interesse público[7]. 
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termos do artigo 20 do Decreto nº 

10.411/2020 

A Secretaria também elaborou guias 

orientadores, como o Novo Guia de 

Análise Regulatória e o Guia de 

Desregulamentação, ambos publicados 

em 2020, além do Guia de Engajamento 

e Participação Social, publicado em 2021.  

Outras ações incluem i) a criação da 

Frente Intensiva para Análise Regulatória 

e Competitiva – FIARC, que é 

responsável por analisar denúncias 

contra possíveis abusos regulatórios; ii) a 

construção de ferramentas de auxílio a 

órgãos reguladores, como a Calculadora 

de Onerosidade Regulatória - CalReg; iii) 

a realização do Censo de Reguladores 

(2021-2022); iv) a criação do Selo de 

Qualidade Regulatória, e v) duas edições 

do Índice de Concorrência dos 

Municípios – ICM.  

A SEAE também realiza eventos para a 

disseminação de boas práticas e troca de 

experiências. Entre 2019 e 2022, foram 

realizadas sete edições do Encontro de 

Reguladores, além da realização da 

Semana de AIR que contou com a 

presença de diversos órgãos 

reguladores e da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE. 

Por força do art. 19 da Lei n° 12.529/2011, 

a Secretaria exerce o papel de promoção 

concorrencial, emitindo opinião técnica 

sobre propostas de alterações de atos 

normativos de interesse geral dos 

agentes econômicos, de consumidores 

ou usuários dos serviços prestados 

submetidos a consulta pública pelas 

agências reguladoras e, quando 

pertinente, sobre os pedidos de revisão 

de tarifas, bem como sobre proposições 

legislativas em tramitação no Congresso 

Nacional. 

Com a edição do Decreto nº 

11.243/2022, o papel da SEAE foi 

ampliado, tornando-se responsável por 

coordenar e supervisionar o sistema 

regulatório brasileiro.  O Órgão de 

Coordenação e Supervisão Regulatória 

do Governo Federal[8] deverá fornecer 

orientações e promover incentivos para 

que as regulações sejam efetivas. 

Também deverá promover a 

colaboração entre os reguladores em 

assuntos de interesse comum, 

especialmente em casos de maior 

complexidade e/ou onde haja 

concorrência ou sobreposição de 

competência. 

Em seu papel de supervisor, a SEAE 

conta com o apoio da Controladoria 

Geral da União - CGU, do Tribunal de 

Contas da União - TCU e de associações 

representativas dos reguladores e a 

sociedade em geral. Como afirmado pela 

OCDE, arranjos institucionais adequados, 

comunicação clara, dentro e fora do 

governo, além de legislação pertinente, 

são necessários para que ocorra uma 

implementação bem-sucedida de AIR e 

de processos de consulta pública, entre 

outros (OCDE, 2012).  

Faz-se necessário também promover a 

convergência entre as regulações 

nacionais e subnacionais, respeitando a 

autonomia constitucional dos Estados e 

Municípios. Como observa a OCDE, 

apesar da busca do País por maior 

coerência regulatória e coordenação 

entre os três níveis de governo, os 
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esforços ainda não são sistemáticos e a 

participação de estados e municípios 

ainda tende a ser voluntária (OCDE, 

2022a).   

É importante, assim, que a comunicação 

das prioridades seja transparente, 

previsível e que respeite a autonomia dos 

diferentes reguladores sobre as 

prioridades nacionais e setoriais a fim de 

garantir maior qualidade e consistência 

técnica ao ambiente regulatório como 

um todo, a exemplo de diversos países 

que adotam estratégia semelhante.  Vale 

ressaltar que o papel da SEAE não é 

interferir no mérito da decisão da 

entidade reguladora, mas tão somente 

fortalecer o processo regulatório dos 

órgãos e entidades competentes no que 

se refere à adoção das melhores práticas 

regulatórias, com foco no processo de 

elaboração e revisão normativa, tanto em 

análises ex ante quanto ex post, 

respaldadas por processos de 

participação social. Ao fim, busca-se a 

construção de decisões mais robustas, 

transparentes e harmônicas, decorrentes 

de debates e de uma atuação 

cooperativa de todos os stakeholders por 

meio de instrumentos de participação.  

  

 

NOTAS

[7] Com base no Peer Review da OCDE para Brasil. Disponível em: https://www.oecd-

ilibrary.org/governance/reforma-regulatoria-no-brasil_f7455d72-pt 

[8] Entende-se por Supervisão Regulatória a orientação, coordenação e verificação do atendimento da 

legislação vigente. A SEAE não irá adentrar na questão de mérito das regulações emitidas pelos órgãos 

reguladores, tendo em vista que os órgãos de controle interno e externo (CGU e TCU) já exercem esse papel. 

 

2.3 Ferramentas Regulatórias

Ferramentas regulatórias são 

instrumentos de suporte para melhorar a 

regulação, tais como consulta pública, 

análise de impacto regulatório e 

avaliação de resultado regulatório. 

Também se enquadram nesse pilar os 

processos de simplificação 

administrativa ou transparência 

regulatória, entre outras medidas. Para se 

alcançar uma boa governança 

regulatória, é necessário implementar de 

forma consistente uma ampla gama de 

ferramentas que devem se apoiar 

mutuamente por meio de abordagens 

estratégicas coordenadas que resultem 

em uma reforma regulatória efetiva e 

consolidem o ambiente regulatório.  

A qualidade das ferramentas utilizadas 

pelo País no contexto de políticas 

regulatórias impacta diretamente a 

qualidade de suas regulações. É 

imprescindível, portanto, o investimento 

na melhoria das ferramentas atualmente 

utilizadas. 

 

 

%5b7%5d
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/reforma-regulatoria-no-brasil_f7455d72-pt
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/reforma-regulatoria-no-brasil_f7455d72-pt
applewebdata://F51227C3-0BA6-468C-92DF-D71B790497B9/#_ftnref1
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2.3.1 Análises ex ante

No âmbito das análises ex ante, merece 

destaque a necessidade de investimento 

em uma calculadora de custos e 

impactos que permita a verificação, 

pelos órgãos reguladores, dos benefícios 

líquidos estimados de forma consistente. 

Iniciativas como essa são observadas em 

diversos países, como o Reino Unido[9], 

Austrália[10], Suécia[11] e México[12]. 

Nesse sentido, a SEAE disponibiliza a 

Calculadora de Onerosidade Regulatória 

– CalReg, calculadora de custos e 

benefícios que auxilia no cálculo da 

estimativa dos impactos (potenciais e 

reais) das regulações e que está sendo 

atualizada para uma nova versão mais 

robusta e completa, incluindo a presença 

de custos médios setoriais como 

referência. A contribuição dos diferentes 

órgãos reguladores e da sociedade é 

fundamental para o aprimoramento da 

ferramenta e para a confiabilidade dos 

dados referenciais. 

Há também a necessidade de se 

implementar a AIR desde os estágios 

iniciais do processo de formulação de 

novas propostas de regulação, 

permitindo a identificação clara dos 

objetivos da proposta, a avaliação sobre 

se a regulação é de fato necessária - a 

partir da consideração de outros meios 

de regulação e da identificação dos trade 

offs das diferentes alternativas - e sobre 

como a regulação pode ser mais efetiva 

e eficiente na consecução dos objetivos 

da política.   

 

 

Recomendações da OCDE (OCDE, 2022a): 

1. No curto prazo, considerar fortalecer o papel da Secretaria de 

Acompanhamento Econômico (SEAE) para uma supervisão mais forte da 

AIR e das atividades de engajamento das partes interessadas. 

2. Colocar em prática um roteiro com os próximos passos da política de AIR 

do país. Aproveitar as lições aprendidas pelas agências reguladoras para 

informar o conteúdo do roteiro com metas explícitas para o restante da 

administração. 

3. Aproveitar as práticas de comunicação e engajamento dentro da 

administração como uma ferramenta para incorporar a AIR na cultura de 

criação de regras. 

4. Incorporar o requisito de consulta pública no processo de AIR. 

5. Aproveitar o potencial das plataformas existentes centralizando as 

consultas públicas no portal Participa + Brasil e estimular a participação dos 

stakeholders. 
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2.3.2 Análises ex post

No que diz respeito às avaliações ex post, 

as ferramentas devem ser capazes de 

verificar a efetividade das regulações 

adotadas em relação a objetivos 

claramente definidos, bem como de 

propiciar a condução de programas 

sistemáticos de revisão do estoque 

regulatório de forma a manter um 

arcabouço regulatório atualizado. 

Em que pese a OCDE reconhecer os 

esforços do País para reduzir o estoque 

regulatório, para simplificar 

procedimentos de licenciamento e 

autorização de empresas e para 

digitalizar serviços públicos como 

importantes iniciativas, a organização 

avalia que a implementação de um 

método sistemático de avaliação ex post 

ainda está em seus estágios iniciais 

(OCDE, 2022a).  Tais esforços precisam 

ser incorporados ao escopo de uma 

política abrangente de forma que 

estejam articulados e alinhados com 

outras iniciativas.  

Desse modo, como iniciativa futura, o 

Governo deverá introduzir avaliações ex 

post sistemáticas, como uma ferramenta 

para identificar os principais gargalos, tais 

como setores excessivamente 

controlados e que possam se beneficiar 

de abertura concorrencial.  

Também deverá dar continuidade à 

revisão do estoque regulatório, a qual 

deve ser realizada de forma constante e 

periódica, a fim de assegurar a atualidade 

e eficácia das normas vigentes. De forma 

similar, deverá investir na mensuração 

dos encargos administrativos 

decorrentes dos principais processos e 

formalidades do governo. 

  Figura 3 - Revisão de atos normativos inferiores a decreto (Decreto 10.139/19). Fonte: Gov.br, 2022 
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2.3.3 Transparência, participação e controle social

Importa notar que tanto as ações ex ante 

quanto as ex post devem ser apoiadas 

por mecanismos de participação social 

como boa prática regulatória e em 

observância ao princípio de Governo 

Aberto. 

Um processo de comunicação, consulta 

e engajamento que permita a 

participação do público no processo de 

elaboração e revisão das regulações 

possui inúmeros benefícios. Em primeiro 

lugar, é possível verificar a necessidade 

de maior conhecimento por parte dos 

stakeholders sobre a forma pela qual as 

decisões regulatórias são tomadas, bem 

como sobre suas motivações e os 

potenciais efeitos da medida.  Além 

disso, contribui para que os formuladores 

de políticas públicas compreendam as 

reais necessidades dos cidadãos, 

empresas e demais partes interessadas. 

Adicionalmente, concede mais 

legitimidade na medida em que, ao 

participar da formulação das 

intervenções regulatórias, os agentes 

têm maior pré-disposição a seguir essas 

regras. 

Assim, percebe-se que a transparência, a 

participação social e a prestação de 

contas auxiliam os formuladores de 

políticas públicas a coletarem mais 

informações relevantes, a aumentarem o 

engajamento para a conformidade e a 

reduzirem a oposição desinformada. 

Nesse sentido, orienta-se um maior 

alinhamento do processo regulatório e 

do processo de tomada de decisões por 

parte dos órgãos reguladores.  Destaca-

se ainda que, em setores nos quais a 

presença do Estado ainda se faz mais 

presente, o governo reconhece a 

importância de manter e construir a 

confiança da sociedade nos agentes 

públicos, em especial nos reguladores, 

para garantir a eficiência da prestação de 

serviços no longo prazo.    

Em busca de orientar sobre o processo 

de participação social ou, pelo menos, 

sobre a utilização de requisitos mínimos 

no processo, a SEAE lançou o Guia de 

Engajamento e Participação Social em 

2022[13] . Além de prover uma visão clara 

das considerações relevantes na 

concepção e implementação de um 

programa significativo de participação 

pública, ele apresenta aos órgãos 

reguladores e à administração pública 

em geral diretrizes e orientações quanto 

à abordagem, métodos e ferramentas a 

serem utilizadas no âmbito de seus 

processos regulatórios e elaboração de 

AIR. Busca, por fim, avançar no sentido de 

incentivar maior aproximação e maior 

atendimento às demandas dos 

stakeholders, desde o início do processo 

regulatório e, sempre que possível, por 

meio de processos deliberativos. 

Vale notar que o Protocolo Brasil - 

Estados Unidos obriga a realização de 

consulta pública a partir de junho de 

2024 e a publicidade de dados da análise 

de impacto regulatório (AIR) relacionados 

a atos normativos editados. 
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2.3.4 Capacitação

As ações de capacitação têm como 

objetivo primordial, além de promover a 

aquisição de conhecimento técnico 

pelos agentes públicos, viabilizar uma 

mudança cultural em todo o País em prol 

da relevância e do atendimento às boas 

práticas regulatórias. Iniciativas como 

essa permitem que as mudanças em 

curso e que ainda estão por vir sejam 

mais rapidamente assimiladas e inseridas 

no processo regulatório. 

A Escola Nacional de Administração 

Pública – Enap investe fortemente na 

capacitação dos órgãos reguladores, 

independentemente de suas esferas de 

atuação, seja nacional ou subnacional.  

Durante o processo de melhoria do 

sistema regulatório brasileiro, as ações 

de capacitação serão de suma 

importância e constituem um valoroso 

pilar desta política. 

 

 

NOTAS

[9] Reino Unido – Impact Assessment Calculator – Disponível em: 
https://www.gov.uk/government/publications/impact-assessment-calculator--3  

[10] Austrália - Commonwealth Regulatory Burden Measure. Disponível em: 
https://rbm.obpr.gov.au/home.aspx 

[11] Suécia – Regelräknaren – Disponível em: https://regelraknaren.tillvaxtverket.se/regelraknaren/#/ 

a [12] México – La Calculadora de Impacto Regulatorio – Disponível 

Dishttp://consejoincide.com/2022/05/19/mejora-regulatoria-23/ 

[13] Guias e Manuais — gov.br/reg - Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-

informacao/reg/guias-e-manuais 

 

https://mtegovbr.sharepoint.com/sites/Arquivos-CORPS/Documentos%20Partilhados/Melhoria%20Regulatória/OCDE/Policy%20Paper/%5b1%5d
https://www.gov.uk/government/publications/impact-assessment-calculator--3
https://mtegovbr.sharepoint.com/sites/Arquivos-CORPS/Documentos%20Partilhados/Melhoria%20Regulatória/OCDE/Policy%20Paper/%5b1%5d
https://rbm.obpr.gov.au/home.aspx
%5b11%5d
https://regelraknaren.tillvaxtverket.se/regelraknaren/#/
https://mtegovbr.sharepoint.com/sites/Arquivos-CORPS/Documentos%20Partilhados/Melhoria%20Regulatória/OCDE/Policy%20Paper/%5b1%5d
http://consejoincide.com/2022/05/19/mejora-regulatoria-23/
%5b13%5d
gov.br/reg
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/reg/guias-e-manuais
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/reg/guias-e-manuais
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ANEXO: ESTRATÉGIA DE 
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO NACIONAL 
DE POLÍTICA REGULATÓRIA 
 

A seguir, apresentam-se os produtos que integrarão o Plano Nacional de Política 

Regulatória1. Alguns deles foram implementados recentemente, parcial ou integralmente, 

outros encontram-se em desenvolvimento e os demais serão ainda elaborados.  Cada 

produto do Plano busca contribuir com um dos três pilares apresentados. 

Tais produtos já contemplam as contribuições recebidas por meio da Tomada de Subsídio 

SEAE n° 01/2022 – Plano de Implementação das Recomendações do Relatório da OCDE 

sobre a Reforma Regulatória do Brasil – cujo prazo expirou em 11 de novembro de 2022. 

PRODUTOS 

1. Decreto de Política Regulatória 

Conforme o Relatório da OCDE sobre a Reforma Regulatória do Brasil, a estratégia 

brasileira para a implementação de uma agenda de boas práticas regulatórias não é 

autocontida, mas sim sustentada por instrumentos independentes distribuídos em 

legislações diferentes e cuja abrangência e exigência não atingem uniformemente todos 

os órgãos do governo brasileiro. Esse arcabouço esparso, fragmentado e desconexo 

prejudica a implantação da agenda de boas práticas no País e cria barreiras para o pleno 

desenvolvimento econômico. 

Para atender a essa recomendação e tornar coesa a legislação brasileira sobre boas 

práticas regulatórias, propõe-se a edição de Decreto unificado que disporá sobre Política 

Regulatória. O documento abrangerá todas as etapas do ciclo regulatório ao mesmo 

tempo em que consolidará os Decretos que versam sobre boas práticas regulatórias 

vigentes no país: 

❖ Decreto n° 9.715 de 8 de abril de 2019: aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério 

da Economia, remaneja cargos em comissão e funções de confiança, transforma 

cargos em comissão e funções de confiança e substitui cargos em comissão do 

Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS por Funções Comissionadas 

do Poder Executivo - FCPE. 

 
1 Uma importante referência para elaboração do detalhamento do plano foi o relatório da OCDE sobre a 

reforma regulatória do Brasil, decorrente do Peer Review recentemente realizado. Tendo em vista que o Peer 

Review se constitui na mais recente avaliação do ambiente regulatório brasileiro, as recomendações da OCDE 

foram o ponto de partida para a elaboração dos produtos do Plano Nacional de Política Regulatória. 
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❖ Decreto n° 10.139 de 28 de novembro de 2019: dispõe sobre a revisão e a 

consolidação dos atos normativos inferiores a decreto. 

❖ Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro de 2019: dispõe sobre os critérios e os 

procedimentos para a classificação de risco de atividade econômica e fixa o prazo 

para aprovação tácita de atos públicos de liberação. 

❖ Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020: regulamenta a análise de impacto 

regulatório. 

❖ Decreto nº 11.092, de 8 de junho de 2022: promulga o Protocolo ao Acordo de 

Comércio e Cooperação Econômica entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, relacionado a Regras 

Comerciais e de Transparência, e trata de compromissos concretos de boas 

práticas regulatórias. 

❖ Decreto 11.243 de 21 de outubro de 2022: dispõe sobre as medidas a serem 

adotadas para a promoção de boas práticas regulatórias no âmbito do Poder 

Executivo federal para atender ao Anexo II ao Protocolo ao Acordo de Comércio e 

Cooperação Econômica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 

Governo dos Estados Unidos da América Relacionado a Regras Comerciais e de 

Transparência. 

❖ Decreto 11.259 de 18 de novembro de 2022:   Altera o Decreto nº 10.411, de 30 de 

junho de 2020, que regulamenta a análise de impacto regulatório, de que tratam 

o art. 5º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, e o art. 6º da Lei nº 13.848, 

de 25 de junho de 2019, e o Decreto nº 11.243, de 21 de outubro de 2022, que 

dispõe sobre as medidas a serem adotadas para a promoção de boas práticas 

regulatórias no âmbito do Poder Executivo federal para atender ao Anexo II ao 

Protocolo ao Acordo de Comércio e Cooperação Econômica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América 

Relacionado a Regras Comerciais e de Transparência. 

Além da consolidação normativa, outras disposições estarão presentes no Decreto, tais 

como: a instituição da SEAE como órgão responsável pela coordenação e supervisão do 

processo de melhoria regulatória e o estabelecimento da agenda regulatória normativa. 

Nesta nova reestruturação, o que se objetiva, entre outros, é endereçar a questão da falta 

de institucionalização apontada pela OCDE, indicando claramente a SEAE como órgão 

supervisor.  Caso necessário, outras diretrizes, exigências e metas serão contempladas no 

Decreto.  

 

Status Previsão 

Em desenvolvimento 2023 

A minuta de Decreto, atualmente em elaboração por parte da SEAE, será submetida a 

consulta pública no primeiro trimestre de 2023. 
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2. Censo de Reguladores Federais 

Em agosto de 2022, a SEAE lançou o Censo de Reguladores Federais, ferramenta de 

coleta de informações sobre o nível de maturidade regulatória dos órgãos. O Censo 

contempla perguntas relativas à realização de AIR e engajamento dos stakeholders, 

dentre outras, tais como o número de pessoas dedicadas ao processo de regulação e o 

número de pessoas treinadas para tal. Essa iniciativa permitiu estabelecer um panorama 

concreto do ambiente regulatório brasileiro. Com o Censo, a partir do respectivo grau de 

maturidade, a SEAE poderá pactuar metas com cada órgão a respeito de: 

o critérios de proporcionalidade para AIR; 

o percentual de novas regulações com AIR; 

o percentual de AIRs com análise de custo-benefício; 

o percentual de regulações com processos de participação social (antes da 

elaboração do normativo e depois), e 

o outros a serem definidos. 

 

Em 2023, será elaborada nova versão ampliada do Censo de Reguladores. De forma 

similar, também é importante que se conheça a perspectiva dos regulados, como 

associações empresariais, de forma complementar às informações recebidas por parte 

dos órgãos reguladores. 

 

Status Previsão 

Finalizado ou endereçado em grande parte 2023 

 

3. Índice de Concorrência dos Municípios - ICM 

A Constituição Federal brasileira estipula o rol de temas sobre os quais cada um dos entes 

federativos possui competência para legislar. Alguns desses temas possuem 

competências exclusivas, enquanto para outros a competência é concorrente. Neste 

último caso, a Constituição Federal confere poderes à União para estabelecer normas 

gerais, cabendo aos estados e municípios suplementar a respeito de questões 

específicas. Apesar disso, ainda é possível encontrar regulações díspares e divergentes 

em diversas localidades, sendo essa uma das principais dificuldades para investidores e 

empreendedores atuarem no Brasil. Nesse sentido, a recomendação 4.1 do Peer Review 

da Reforma Regulatória Brasileira sugere que o País desenvolva mecanismos para 

garantir a coerência regulatória nos três níveis de governo e que sejam adotados 

instrumentos para promover o uso de boas práticas regulatórias pelos entes subnacionais. 

Ao encontro da recomendação da organização, a SEAE desenvolveu o Índice de 

Concorrência dos Municípios (ICM), primeiro índice de amplo alcance para análise 

concorrencial.  A iniciativa permite ao poder público avaliar de forma sistemática, ampla 

e objetiva o ambiente regulatório dos municípios brasileiros. O Índice é composto por três 
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pilares: (i) acesso ao mercado local, (ii) competição com agentes já estabelecidos e (iii) 

atuação sob um ordenamento íntegro e justo, distribuídos em nove capítulos: 

Pilar Capítulo 

I - Acessando o Mercado Local 

1) Empreendendo no Município 

2) Infraestrutura do Município 

3) Construindo no Município 

II - Competindo com Agentes já 

estabelecidos 

4) Qualidade da Regulação Urbanística 

5) Liberdade Econômica 

6) Concorrência em Serviços Públicos  

III - Atuando sob um 

Ordenamento 

Íntegro e Justo 

7) Segurança Jurídica 

8) Contratando com o Poder Público 

9) Tributação 

 

O ICM constitui uma ferramenta de diagnóstico e permite o desenvolvimento de 

programas para o aperfeiçoamento das práticas subnacionais e para a promoção da 

simplificação e de boas práticas. Assim, a construção de ferramenta objetiva e ampla 

permite não apenas uma disseminação direta de boas práticas, com municípios 

ativamente reavaliando seu ordenamento jurídico e processos, mas também indireto, 

com municipalidades buscando alterar suas práticas para garantir melhor pontuação no 

ranking. 

Em abril de 2022, a SEAE concluiu a 1ª Edição do ICM, referente ao ano de 2021, com a 

divulgação dos resultados da avaliação do ambiente concorrencial brasileiro dos 61 

municípios com mais de 500.000 habitantes no país – o que representa cerca de 34% da 

população brasileira. Na edição de 2022, participaram, além dos 61 municípios que 

integraram a Edição 2021, os municípios brasileiros com mais de 250 mil habitantes, 

totalizando 119 municípios e 43% da população.  O resultado da segunda edição será 

publicado até o início de 2023.  

A partir de 2023, a SEAE pretende, em articulação com a Confederação Nacional dos 

Municípios, a Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República e a Frente 

Nacional dos Prefeitos, realizar workshops regulares para a troca de experiências, 

permitindo que os municípios mais bem colocados possam apresentar suas soluções e 

legislações para os demais.  

A partir desse fórum de troca, serão promovidas análises específicas para os que 

obtiveram resultados pouco satisfatórios.  

 

Status Previsão 

Finalizado ou endereçado em grande parte 2023 
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4. Disseminação de boas práticas regulatórias: guias, ferramentas e eventos 

Entre outras competências, a SEAE é responsável pelo desenvolvimento de programas 

relacionados à disseminação de boas práticas e de melhoria regulatória, em articulação 

com os demais órgãos e entidades da administração pública federal. 

Nesse sentido, desde 2019, já foram desenvolvidas as seguintes iniciativas: 

❖ Novo Guia de Análise de Impacto Regulatório – AIR2 

❖ Guia de Engajamento e Participação Social 3 

❖ Guia de Desregulamentação: Cutting the Red Tape4 

❖ CalReg – Calculadora de Onerosidade Regulatória5 

❖ Encontro de Reguladores, já tendo sido realizadas seis edições até o momento 

❖ Semana da AIR 

Status Previsão 

Finalizado ou endereçado em grande parte Processo Contínuo 

 

 

5. Programa de Selo de Qualidade Regulatória 

Em julho de 2022, a SEAE lançou o Programa de Selo de Qualidade Regulatória, por meio 

da Portaria SEAE/ME nº 6.554, de 22 de julho de 2022. No programa, são concedidos 

selos de qualidade (ouro, prata ou bronze) de acordo com critérios objetivos de adoção 

de boas práticas regulatórias. O programa tem por objetivo aumentar a transparência e o 

engajamento dos reguladores federais, por meio do incentivo à adoção da AIR e do 

estímulo à participação social na cultura regulatória, dentre outros, funcionando como 

indutor de uma adoção gradual e efetiva da AIR. Não é objetivo do Programa ranquear 

órgãos reguladores.  

Status Previsão 

Finalizado ou endereçado em grande parte Processo Contínuo 

 

 

 

 
2 Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/reg/guias-e-manuais/referencias-e-

bibliografia-guia-air/guia-de-air_vfinal_150421.pdf 
3 Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/reg/guias-e-manuais 
4 Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/reg/guias-e-manuais 
5 Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/reg/guias-e-manuais/calreg-calculadora-

de-onerosidade-regulatoria 

https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/reg/guias-e-manuais/referencias-e-bibliografia-guia-air/guia-de-air_vfinal_150421.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/reg/guias-e-manuais/referencias-e-bibliografia-guia-air/guia-de-air_vfinal_150421.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/reg/guias-e-manuais
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/reg/guias-e-manuais
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/reg/guias-e-manuais/calreg-calculadora-de-onerosidade-regulatoria
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/reg/guias-e-manuais/calreg-calculadora-de-onerosidade-regulatoria
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6. Instrução Normativa de AIR – IN SEAE n° 60, de 16 de agosto de 2022 

A Instrução Normativa SEAE nº 60, de 2022, foi publicada com vistas a buscar sinergias 

para implementar um arranjo de governança que avance na implementação dos Decretos 

nº 10.139/2019 e nº 10.411/2020.  Apoiada nas melhores práticas recomendadas pela 

OCDE, a Instrução Normativa padroniza os entendimentos da SEAE em sua atuação de 

coordenação regulatória e define critérios mínimos de aceite das AIRs realizadas pelos 

órgãos reguladores federais, em busca de uma padronização na qualidade das análises 

realizadas. 

Recorde-se que, dentre suas atribuições, a SEAE é responsável por opinar, de forma não 

vinculante, sobre os impactos regulatórios de minutas e propostas de alteração de atos 

normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários dos 

serviços prestados, submetidas a consulta pública.  

 

Status Previsão 

Finalizado ou endereçado em grande parte - 

 

 

7. Protocolo Brasil-EUA: Regras de Comércio e Transparência 

Em 19 de outubro de 2020, o governo brasileiro assinou o Protocolo ao Acordo de 

Comércio e Cooperação Econômica entre o Governo da República Federativa do Brasil e 

o Governo dos Estados Unidos da América, relacionado a Regras Comerciais e de 

Transparência. O acordo foi ratificado pelo Decreto nº 11.092, de 8 de junho de 2022. 

O Anexo II do Protocolo trata de compromissos concretos de boas práticas regulatórias, 

dentre eles a obrigatoriedade de realização de consultas públicas para as minutas e 

propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, 

consumidores ou usuários dos serviços prestados; a centralização de processos de 

participação social em um único sítio eletrônico; a criação de um repositório central para 

o estoque regulatório; o compromisso de instituir órgão ou mecanismo central de 

coordenação regulatória; instituição de agenda regulatória; incentivo aos métodos 

quantitativos para AIR; dentre outros. 

Os compromissos assumidos representam grande avanço para o ambiente regulatório 

brasileiro e aproximam o país das boas práticas mundiais. Grande parte dos dispositivos 

serão obrigatórios a partir de 2024, porém a SEAE já trabalha na divulgação e na 

implementação de tais compromissos por meio de Decreto. 

 

Status Previsão 

Finalizado ou endereçado em grande parte 2022 e 2023 
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8. Programa de Consultoria Técnica para AIR 

A implantação da Análise de Impacto Regulatório no governo federal deu-se por meio do 

Decreto nº 10.411/2020. O Decreto dispôs sobre importantes mudanças no processo 

regulatório e, para sua adequada implantação, foram realizadas diversas iniciativas, 

incluindo a edição de um Novo Guia de Análise de Impacto Regulatório, a realização de 

encontros regulares para a disseminação de boas práticas e campanha de comunicação 

com envio quinzenal por e-mail de “pílulas de conhecimento”. 

Nesse contexto, uma das principais medidas adotadas foi a execução de projetos-piloto 

de AIR, em parceria com o serviço de assessoria em AIR ofertado pela Escola Nacional de 

Administração Pública (ENAP), com realização de webinar para compartilhamento da 

experiência das equipes e assessores envolvidos nos pilotos. 

Como continuidade da prática, será criado o Programa de Consultoria Técnica de AIR no 

governo federal. O Programa poderá captar recursos de instituições de fomento para a 

contratação de consultores especializados em AIR, que auxiliarão os órgãos da 

administração pública federal em suas análises. 

Para tal, a SEAE prestará todo o apoio técnico para a contratação, incluindo a 

disponibilização de minutas-padrão e assessoria técnica para a construção dos editais. 

 

Status Previsão 

Em desenvolvimento 2023 

 

9. Definição de Comitês Técnicos Setoriais   

Como forma de aumentar o intercâmbio de aprendizado e as sinergias entre órgãos 

reguladores, a SEAE instituirá comitês setoriais para reuniões periódicas de 

acompanhamento e divulgação de boas práticas. Ao todo, serão instituídos sete comitês 

com as seguintes temáticas e órgãos: 

 

Tema Órgãos 

Infraestrutura 

e Transporte 

Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ 

Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC 

Ministérios da Infraestrutura 

Meio 

Ambiente 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 

ICMBIO 

Agência Nacional de Águas - ANA 

Agência Nacional de Mineração - ANM 
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Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan 

Ministério do Meio Ambiente 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

Ministério do Turismo 

Saúde  

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS 

Ministério da Saúde 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

Mercados 

Banco Central do Brasil – BCB 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

Superintendência de Seguros Privados no Distrito Federal - SUSEP 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - 

PREVIC 

Secretaria de Comércio Exterior – SECEX 

 Secretaria de Política Econômica – SPE 

Receita Federal – RFB 

Energia 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - 

ANP 

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 

Ministério de Minas e Energia 

Comunicação 

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL 

Agência Nacional do Cinema - ANCINE 

Ministério das Comunicações 

Gabinete de Segurança Institucional – GSI 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 

Transversais e 

Especiais 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(INMETRO) 

Secretaria Nacional do Consumidor – Senagov 

Secretaria do Trabalho 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

Ministério da Defesa 

Ministério da Educação 

 

A constituição de tais comitês não é impedimento para outros tipos de arranjos voltados 

à disseminação e troca de experiências, nem mesmo para a realização de eventos com 

participação ampla sobre o mesmo tema, como diálogos multisetoriais. Nesse sentido, 

será avaliada a possibilidade de se reativar a Rede de Articulação das Agências 

Reguladoras – RADAR, ou de torná-la mais ativa. 

 

Status Previsão 

Em desenvolvimento 2023 
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10. Definição de limites e critérios de proporcionalidade para realização de AIR 

Como forma de aprimorar o processo de Análise de Impacto Regulatório (AIR), o item 2.7 

do Peer Review sobre a Reforma Regulatória do Brasil recomenda o uso de critérios de 

proporcionalidade e testes de limite, de forma que seja priorizada a realização de AIR 

sobre temas responsáveis pelo maior impacto. Uma possibilidade seria adotar a Regra de 

Pareto, ou seja, priorizar os 20% dos temas regulatórios que correspondam por cerca 80% 

dos impactos regulatórios. 

A SEAE disporá, por meio de documento apropriado, proposta de critérios e limites para 

realização de AIR, de forma escalonada (maior rigor para maior impacto e vice-versa). A 

fim de fomentar o debate, a SEAE recomendou na Tomada de Subsídio a leitura do 

documento da OCDE “A closer look at proportionality and Threshold Tests for RIA” 6, como 

referência sobre limites e critérios de proporcionalidade para realização de AIR.  

 

Status Previsão 

Entrega futura 2023/2024 

 

 

11. Aperfeiçoamento da CalReg (Nova CalReg) 

Há duas linhas principais de atuação a serem seguidas para o aprimoramento da CalReg. 

A primeira delas refere-se à disponibilização da CalReg em um ambiente online e a 

sensibilização dos órgãos para sua utilização. Por sua vez, a segunda diz respeito à 

introdução de custos-padrão de cada setor na CalReg, com o devido apoio dos órgãos 

reguladores.  

 

Status Previsão 

Entrega futura 2023/2024 

 

 

12. Framework de Governança de Dados 

A partir da construção do Plano Nacional de Melhoria Regulatória e do Decreto que 

disporá sobre Política Regulatória, será elaborado o Framework de Governança de Dados. 

A iniciativa buscará a construção e consolidação de catálogos de dados dos órgãos e 

entidades, bem como incentivará e construirá processos de intercâmbio de informações 

entre as instituições. No longo prazo, pretende-se agrupar tais bases em um datalake 

regulatório, que contemplará dados relevantes a serem coletados, forma/local de coleta 

 
6 A closer look at proportionality and Threshold Tests for RIA - OECD 2020 – Disponível em: 

https://www.oecd.org/regreform/Proportionality-and-threshhold-tests-RIA.pdf 

https://www.oecd.org/regreform/Proportionality-and-threshhold-tests-RIA.pdf
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e periodicidade para atualizações. Serão coletados dados referentes a diversos setores 

da economia, assim como dados relativos às características de empresas desses setores.  

Também será dada ênfase ao levantamento dos dados necessários para mensuração dos 

benefícios e custos das regulações. Para isso, serão realizadas parcerias com diferentes 

órgãos, entre eles órgãos públicos e academia, tais como IBGE, IPEA, ENAP, USP, 

Unicamp, UFRJ, UERJ. 

 

Status Previsão 

Entrega futura 2024/2025 

 

 

13. Iniciativa Federal de Desburocratização 

O Brasil possui um dos piores ambientes regulatórios do mundo, estando em 46º de 49 

países avaliados no indicador PMR de qualidade regulatória da OCDE7. Nesse sentido, a 

fim de reduzir a carga regulatória e o custo de se fazer negócios no país, a SEAE propõe 

uma iniciativa para desburocratizar o que for excessivo, tornando a carga regulatória 

compatível com o risco da atividade econômica regulada. 

Essa iniciativa encontra-se alinhada com as diretrizes da Lei de Liberdade Econômica (Lei 

nº 13.874, de 2019), em particular de seu art. 4º, que discorre sobre as condutas de abuso 

de poder regulatório a serem evitadas. 

A fim de avançar nessa iniciativa, é imprescindível que sejam estabelecidos requisitos e 

metas para a redução de requerimentos técnicos obrigatórios, exigibilidade de 

licenciamentos, obrigações regulatórias e restrições ou proibições. 

Status Previsão 

Entrega futura 2024/2025 

  

 

 

 
7 Os indicadores de regulamentação do mercado de produtos da OCDE (PMR) são um conjunto de 

indicadores de política, único e globalmente reconhecido, que medem as barreiras regulatórias à entrada e 

à concorrência de empresas em uma ampla gama de setores econômicos e em importantes áreas políticas 

do país.   

Enquanto um conjunto de indicadores  reflete a posição regulatória do país em nível de setor, com foco 

especial para indústrias de rede, serviços profissionais e distribuição no varejo, os indicadores de toda a 

economia capturam essas barreiras em nível geral do país. 
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14. Programa de Quantificação Regulatória 

Há grande disparidade quanto ao grau de maturidade regulatória entre os reguladores 

federais do Brasil8, sendo que as agências reguladoras e uma pequena parcela de órgãos 

da administração direta constituem de fato benchmarks de grau mais elevado de 

maturidade. Portanto, o desafio inicial é mapear os principais gargalos burocráticos, a 

capacidade técnica dos reguladores em se engajarem e efetuarem as medidas 

necessárias para redução do fardo regulatório, e as condições culturais e políticas 

necessárias para garantir que as medidas sejam levadas adiante. 

Para eleger as prioridades, é necessário reunir dados e evidências suficientes para esse 

diagnóstico, além de se avançar com a devida sensibilização para a incorporação da 

abordagem quantitativa no processo de tomada decisão. Ainda que esta não seja o critério 

principal, ela sempre deverá ser levada em consideração para que o regulador tenha em 

conta a magnitude do impacto econômico de suas normas. 

Nesse sentido, como parte da estratégia nacional para redução do fardo regulatório, a 

SEAE está realizando projetos-piloto de assistência técnica junto a reguladores federais 

selecionados para a realização da quantificação dos impactos econômicos de ações de 

desburocratização.  Esta iniciativa tem o intuito de sensibilizar e gerar efeito multiplicador 

de engajamento dos demais reguladores por meio do reconhecimento e da divulgação 

dos resultados da redução do fardo regulatório em setores relevantes.  Atualmente, 

encontra-se em tratativas iniciais um projeto-piloto com o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. 

A partir da experiência angariada com esses projetos, será lançado o Programa de 

Quantificação Regulatória da SEAE, que fornecerá assessoramento técnico e as 

ferramentas necessárias para que os órgãos quantifiquem os impactos de suas 

regulações.  

 

Status Previsão 

Em desenvolvimento 2024/2025 

 

15. Guia Metodológico de Abordagem Quantitativa 

Com base no produto anterior e para apoiá-lo, será elaborado Guia Metodológico de 

Abordagem Quantitativa para aplicação por órgãos reguladores federais. O Guia trará 

critérios objetivos para a avaliação prévia de custos e benefícios de diferentes alternativas 

regulatórias de modo a subsidiar a definição da melhor opção a ser aplicada para o caso 

concreto. O Guia também contará com uma seção de critérios e limites de 

 
8 Atualmente, há cerca de 140 reguladores federais mapeados pela SEAE. 
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proporcionalidade, assim como procedimento para escolha da metodologia a ser utilizada 

pelos órgãos reguladores, de acordo com o impacto potencial da norma. 

Status Previsão 

Entrega futura 2023/2024 

 

16. Acordo de Cooperação Técnica – TCU  

Em levantamento recente, o Tribunal de Contas da União - TCU apontou que somente 

uma pequena parcela dos atos normativos editados após a vigência do Decreto n° 

10.411/2020 foram baseados em AIR.  Considerando que compete ao Tribunal de Contas 

da União - TCU auxiliar o Congresso Nacional na atividade de controle externo dos órgãos 

reguladores, faz-se desejável um acordo de cooperação para harmonizar conceitos e 

condutas esperadas acerca do processo de melhoria regulatória. 

O arranjo institucional proposto propiciará a criação de um ambiente de cooperação e 

troca constante de conhecimento técnico e informações entre reguladores federais, SEAE 

e TCU, propiciando maior segurança jurídica e confiança mútua. 

Status Previsão 

Em desenvolvimento 2024 

 

17. Pontos focais subnacionais (agências reguladoras estaduais e municipais) 

A fim de promover maior coerência regulatória entre os diferentes níveis do Governo, faz-

se necessária maior coordenação e articulação entre os órgãos reguladores 

infranacionais. Nesse sentido, uma das ações já em curso e com potencial de contribuir 

significativamente para a disseminação e o engajamento dos reguladores estaduais e 

municipais é o Programa de Aprimoramento da Qualidade Regulatória Brasileira – 

Qualireg, iniciativa conduzida pela Controladoria Geral da União - CGU em parceria com 

o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e o Escritório das 

Nações Unidas de Serviços para Projetos – UNOPS.  

Adicionalmente, a SEAE, em parceira com instituições que tenham atuação nacional, tais 

como a CNI, irá promover a disseminação de boas práticas regulatórias por meio de 

cursos e workshops. Por fim, propõe-se a constituição de grupos com representantes das 

cinco regiões do país que ajudarão a disseminar boas práticas regulatórias em suas 

respectivas regiões.  

 

Status Previsão 

Em desenvolvimento 2023 
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