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O Projeto Regulação em Números 

O “Regulação em Números” é um projeto institucional da FGV Direito Rio, que tem três missões principais: 

(i) produzir e difundir conhecimento sobre a atividade regulatória do país; (ii) contribuir para o aprimoramento 

do ambiente regulatório nacional; e (iii) fomentar boas práticas em regulação. 

Desenvolvido no âmbito do Centro de Pesquisa em Direito e Economia (CPDE) da FGV Direito Rio, o 

Regulação em Números aplica métodos quantitativos de pesquisa na análise (i) dos mecanismos de 

participação (audiências e consultas públicas) das agências reguladoras federais, (ii) da produção normativa 

dos órgãos reguladores, e (iii) do controle das agências reguladoras. 

Este relatório, que se insere na primeira frente de pesquisa, contou com o apoio financeiro da Rede de 

Pesquisa Aplicada (RPCAP) da Fundação Getulio Vargas. 

 

Direção da FGV 

Sérgio Guerra 

Coordenação do Centro de Pesquisa em Direito e Economia  

Antônio José Maristrello Porto 

Coordenação do Projeto 

Sérgio Guerra 

Antônio José Maristrello Porto 

Patrícia Regina Pinheiro Sampaio 

 

Coordenação Acadêmica 
Natasha Schmitt Caccia Salinas 

 
Equipe Envolvida na Produção deste Relatório 
Natasha Schmitt Caccia Salinas (orientação e revisão dos trabalhos) 

Alexandre Augusto Abreu Almeida (análise e produção gráfica dos dados) 

Lucas Thevenard Gomes (análise dos dados e redação do relatório) 

Maíra Villela Almeida (coleta e categorização dos dados) 

Luca Pereira Wanick Vannuzini (coleta e categorização dos dados) 
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Apresentação 

As agências reguladoras federais instituídas a partir da década de 1990 no contexto da reforma do Estado 
brasileiro preveem mecanismos de participação no desenho institucional de seus processos decisórios. 

Praticamente todas as agências reguladoras adotam alguma forma de consulta prévia à população na 

tomada de decisões. Esta consulta pode ser não presencial, possibilitando a qualquer pessoa interessada, 

inclusive estrangeira, a apresentar contribuições por escrito pela internet, com o objetivo de contribuir para 

a tomada de decisão da agência reguladora. Além disso, a agência reguladora também pode realizar 

reuniões presenciais, nas quais permite aos interessados apresentar oralmente suas contribuições em 

sessão pública. 

Esses mecanismos de participação são utilizados especialmente para instruir o processo de produção de 

normas das agências, mas não estão restritos a esse objetivo. Consultas e audiências públicas podem 

também ser adotadas para envolver a população em decisões de efeitos menos ou mais gerais do que 

aqueles produzidos por uma norma, como a decisão de celebrar um contrato, revisar uma tarifa ou de 

aprovar uma agenda regulatória. 

A literatura aponta três fundamentos principais para a adoção de mecanismos de participação social nos 

processos de tomada de decisão das agências reguladoras: (i) conferir legitimidade às decisões das 

agências; (ii) dar mais transparência às decisões tomadas pelas agências; (iii) aprimorar a qualidade das 
decisões tomadas pelos órgãos reguladores.  

O processo de delegação implica a transferência de poderes de agentes políticos (eleitos) para reguladores 

(não eleitos) que passam a decidir isoladamente questões fundamentais sobre o curso das políticas 

públicas. Os reguladores, ao não se restringirem a cumprir ordens dos representantes do povo politicamente 

eleitos e de seus mandatários, definem, por si próprios, o conteúdo das normas que deverão aplicar. 

Diferentemente, portanto, dos agentes políticos, reguladores acumulam poderes legislativos e executivos, 

na medida que elaboram e aplicam, em menor ou maior grau, as normas a que deverão se sujeitar. 

Ao mesmo tempo em que é desejável que o órgão regulador aja de forma autônoma, há riscos envolvidos 
na delegação de poderes às agências reguladoras. Justamente porque burocratas possuem maior 

treinamento técnico do que os governantes eleitos, os últimos não dispõem de conhecimento suficiente para 

avaliar se as ações dos primeiros estão em concordância com os objetivos das políticas públicas a que 

devem servir1. Para mitigar estes riscos inerentes à delegação de poderes para as agências, são instituídos 

mecanismos de participação como forma de suprir o referido déficit democrático e os riscos de captura 

 
 
1 HUBER, John D.; SHIPAN, Charles R. Rational Delegation or Helpless Abdication? The Relationship between Bureaucrats and 

Politicians. In: Deliberate Discretion? The Institutional Foundations of Bureaucratic Autonomy. Cambridge University Press, 2002, p. 

26. 
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decorrentes da assimetria de informações anteriormente mencionada. A institucionalização de mecanismos 

de participação, não só no Brasil, mas também entre os maiores difusores do modelo de agências 

reguladoras independentes, os EUA, justifica-se por essa função legitimadora2. 

Os riscos de que uma agência venha a tomar uma decisão arbitrária, que atenda apenas a interesses 

particulares em detrimento do interesse público, são maiores quando esta não age de forma transparente. 

A transparência dos processos de consultas e audiências públicas é, portanto, um requisito fundamental 
para garantir a legitimidade da tomada de decisão das agências. 

Por fim, a adoção de mecanismos de participação também é defendida por aqueles que o entendem como 

um mecanismo essencial para aprimorar a qualidade das decisões tomadas pelos reguladores. Nesse 

sentido, a sociedade, articulada sob grupos de interesses diversos, pode-se revelar tão ou mais “bem 

informada” do que os órgãos reguladores a respeito do objeto a ser regulado. A boa tomada de decisão 

dependeria, nesse sentido, da opinião desses experts não reguladores. 

Diante desses fundamentos, este relatório analisa as consultas e audiências públicas da Agência Nacional 

de Transportes Terrestres (ANTT) em quatro dimensões principais: (i) as circunstâncias nas quais a agência 
utiliza-se de mecanismos de participação para legitimar seu processo decisório; (ii) a transparência dos 

mecanismos de participação; (iii) o engajamento dos grupos de interesse nos mecanismos de participação 

conduzidos pela ANTT; (iv) a influência da participação dos grupos de interesse na tomada de decisão das 

agências.  

 

Metodologia da pesquisa 

Os resultados apresentados neste relatório inserem-se em uma linha de pesquisa mais ampla a respeito 

dos mecanismos de participação social das agências reguladoras federais, realizada no âmbito do projeto 

Regulação em Números. Essa pesquisa iniciou-se, em etapa de construção metodológica, no ano de 2017. 

A partir de 2018, a pesquisa entrou em sua fase de coleta de dados, que durou até 2020, tendo sido 

levantados, neste período, dados históricos completos a respeito dos mecanismos de 12 agências 

brasileiras: ANA, Anac, Anatel, Ancine, Aneel, ANP, ANS, Antaq, ANTT, Anvisa, Banco Central e CVM. 

A pesquisa contou com a participação de um total de 27 pesquisadores, sendo 21 da área jurídica e 6 da 
área de ciência de dados. A equipe de pesquisadores jurídicos foi composta por uma coordenadora 

acadêmica, 6 pesquisadores em nível de pós-graduação e 14 pesquisadores em nível de graduação. A 

 
 
2 MENTEL, Jessic. Procedural Safeguards for Agency Guidance: A Source of Legitimacy for the Administrative State. Administrative 

Law Review, vol. 61, n. 2, 2009. p. 1-27; STRAUSS, Peter. Legislation that Isn’t—Attending to Rulemaking’s “Democracy Deficit,” 

California Law Review, vol. 98, 1351–52, vol. 2010. 
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equipe de pesquisadores da área de dados, por sua vez, foi composta por 4 pesquisadores em nível de pós-

graduação e 2 pesquisadores em nível de graduação.  

A pesquisa foi financiada com recursos da Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado – RPCAP, da 

Fundação Getúlio Vargas, do Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PBIC, do CNPq, e da própria 

Escola de Direito do Rio de Janeiro (FGV DIREITO RIO).3 

 

Métodos de coleta e sistematização dos dados 

Os bancos de dados da pesquisa foram constituídos em duas planilhas – uma que reúne informações sobre 

os processos dos mecanismos de participação (Planilha de Mecanismos) e outra que sistematiza dados 
sobre as pessoas que contribuíram nessas arenas participativas (Planilha de Contribuintes). Para a Planilha 

de Mecanismos, foram levantados dados acerca do universo completo de consultas e audiências públicas 

realizadas até o ano de 2019,4 em todas as agências estudadas. Para a Planilha de Contribuintes, foram 

coletados dados acerca do universo completo de consultas e audiências públicas de 10 das 12 agências 

estudadas. Para a Aneel e a Anatel, tendo em vista o volume massivo de informações encontradas, os 

dados sobre contribuintes foram levantados a partir de uma amostragem aleatória de mecanismos.5 

A unidade de análise adotada para a Planilha de Mecanismos foi o processo administrativo correspondente 

a cada mecanismo de participação. A escolha do processo do mecanismo de participação como unidade de 
observação permite analisar diversos aspectos procedimentais e materiais, como tempo processual, 

regularidade procedimental, dentre outras. Assim sendo, nessa base foram identificadas variáveis que visam 

a retratar o tema e objetivo do processo do mecanismo de participação, os meios pelos quais as partes 

envolvidas podem interagir entre si, o número total de participantes e os prazos de duração de cada etapa 

processual. Nesta base foram também registrados dados sobre a transparência dos mecanismos, relativos 

à disponibilidade de documentos importantes, como o relatório de resposta da agência ou o produto final do 

mecanismo.  

A unidade de análise da base de dados “Contribuintes” é a pessoa que participa do mecanismo de 

participação. Nesta base, são identificadas variáveis que informam o nome, a personalidade jurídica (quando 

houver), e o grupo de interesses ao qual pertence o contribuinte, bem como o impacto de suas contribuições 

no resultado do mecanismo de participação. Foi elaborada, para cada agência, uma classificação própria 

 
 
3 Dos 27 participantes, 16 pesquisadores foram financiados com recursos da RPCAP, incluindo todos os pesquisadores da área de 

ciência de dados; e 7 alunos de graduação foram financiados por bolsas PBIC. Os demais integrantes tiveram sua participação 

financiada pela FGV DIREITO RIO. 
4 Como critério de corte para os mecanismos apresentados neste e em outros relatórios que o projeto publica conjuntamente, 

determinou-se que só seriam contemplados os mecanismos cuja data final de envio de contribuições fosse anterior ao dia 

01/01/2020. 
5 No caso da Anatel, no momento em que este relatório está sendo publicado, o levantamento de dados sobre os contribuintes ainda 

não foi concluído, estando ainda em fase de coleta. 
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de categorias de participantes, mas o desenho das categorias seguiu alguns padrões comuns a todas as 

agências, de forma a permitir comparações futuras. Em todas as agências, foi identificado se o contribuinte 

era uma pessoa física ou não, se se tratava de um ator governamental ou não, e se se tratava de uma 

entidade representativa de interesses ou não. As contribuições de cada autor foram também classificadas 

quanto ao seu impacto, em um conjunto fixo de categorias, que serão apresentadas neste relatório. 

Os dados utilizados nesta pesquisa foram obtidos nos portais eletrônicos das agências, os quais em regra 
possuem uma seção própria para participação social, na qual a agência apresenta as informações relativas 

aos mecanismos já realizados. À época em que os dados foram levantados, cada agência possuía seu 

próprio website,6 no qual apresentava as informações de uma forma que lhe era específica. Não apenas a 

disposição das informações, como as próprias práticas e procedimentos de participação social podiam variar 

consideravelmente de agência para agência.7  

Assim sendo, o projeto estabeleceu convenções metodológicas cujo objetivo foi preservar a coerência e 

consistência dos dados levantados diante da diversidade intrínseca ao objeto estudado. Essas convenções 

foram debatidas e estabelecidas em reuniões periódicas entre os pesquisadores, sob a supervisão da 
coordenadora acadêmica do projeto. Duas diretrizes básicas orientaram o estabelecimento das convenções 

estabelecidas: em primeiro lugar, as opções adotadas pela própria agência na apresentação dos dados 

foram seguidas sempre que possível, desde que não comprometessem a possibilidade de comparações 

futuras entre as agências;8 em segundo lugar, buscou-se preservar a integridade e granularidade dos dados 

levantados. 

 

A Atuação Regulatória da ANTT 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), é uma autarquia constituída sob regime especial, 

vinculada ao Ministério dos Transportes, com autonomia administrativa, financeira, e funcional e mandato 

 
 
6 A pesquisa foi realizada antes do processo de migração gradual dos websites das agências para o Sistema Gov.br. 
7 Antes da vigência da Lei 13.848/2019, os órgãos reguladores federais tinham grande autonomia para regulamentar os 

procedimentos de seus mecanismos de participação social. Mesmo após a vigência do referido diploma, que estabeleceu parâmetros 

mínimos para o uso de mecanismos, para os prazos associados aos mecanismos e para a publicação de relatórios pela agência, as 

agências ainda mantêm autonomia na forma como organizam esses procedimentos, sendo possível identificar ‘perfis’ de participação 

social adotados por diferentes agências. 
8 Um exemplo ilustrativo diz respeito à análise da modalidade de participação adotada pelas agências em cada mecanismo. 

Constatou-se que as agências não adotavam nomenclaturas consistentes entre si: havia agências que reservavam o nome de 

Audiência Pública para mecanismos de participação de modalidade presencial, ao passo que outras agências adotavam esse 

mesmo nome também para mecanismos em modalidade documental, sem reunião presencial. Assim sendo, a opção adotada foi 

registrar a terminologia adotada pela agência na coluna ‘Nomenclatura_Agência‘,  mas criar também uma classificação própria do 

projeto, registrada na coluna ‘Instrumento de Participação’, pela qual os mecanismos são classificados entre 3 categorias: 

participação presencial – PP, participação não presencial – PNP, e participação presencial e não presencial – PP & PNP. 
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fixo de seus dirigentes.  Além das atividades administrativas, possui poderes normativos ampliados pela 

técnica da deslegalização9 e exerce poderes judicantes na resolução de lides administrativas10.  

Atualmente, por força da Lei n. 13.848/19, o mandato dos diretores da ANTT é de 5 anos. A relevância 

desses mandatos fixos e não coincidentes é a blindagem institucional conferida aos diretores da agência, 

de forma a torná-los menos suscetíveis a eventuais pressões políticas de quem os nomeou ou sabatinou. 

Reforça-se, assim, a autonomia da agência e a sua missão de proferir decisões regulatórias eminentemente 
técnicas, e não políticas, notadamente no que se refere à edição das normas destinadas ao setor de 

transportes terrestres. 

Como agência reguladora de serviço público concedido11, foi criada pela Lei 10.233/01, regulamentada pelo 

Decreto 4130/02, com o objetivo de ser o órgão regulador, normatizador, controlador e fiscalizador das 

atividades de exploração da infraestrutura ferroviária e rodoviária federal e da atividade de prestação de 

serviços de transporte terrestre, incluindo o transporte ferroviário de passageiros e cargas ao longo do 

Sistema Nacional de Viação, a exploração da infraestrutura ferroviária e o arrendamento dos ativos 

operacionais correspondentes, o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, o 
transporte rodoviário de cargas, a exploração da infraestrutura rodoviária federal, o transporte multimodal e 

o transporte de cargas especiais e perigosas em rodovias e ferrovias, conforme o artigo 22 da Lei 10.233/01. 

Para situar as atividades desempenhadas pela ANTT no gerenciamento da infraestrutura e para a operação 

do transporte terrestre, faz-se necessário um esclarecimento preliminar. A Constituição Federal estabelece 

que o “transporte” é classificado como direito social, garantido pelo caput do art. 6º da CRFB/88. Há ainda 

a competência da União para explorar, diretamente ou por meio de autorização, permissão ou concessão, 

os serviços de transporte interestadual e internacional de passageiros (art. 21, XII, “d” e “e”), bem como a 
competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes da política nacional de transportes (art. 22, 

IX e XI). A Constituição pretendeu, dessa forma, reforçar a necessidade de planejamento do setor de 

transportes para fins de integração do território nacional. Ainda determinou que a prestação dos serviços 

públicos deveria ocorrer, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre 

precedida de licitação (art. 175). 

Tendo em vista o desequilíbrio entre os diferentes modais de transporte no Brasil e a necessidade de 

integração intermodal para melhorar a qualidade e a eficiência da infraestrutura de transportes12, a atuação 

regulatória da ANTT inclui a habilitação do Operador do Transporte Multimodal, em articulação com as 
demais agências reguladoras federais, além de contemplar variadas formas de transporte terrestre. Assim 

 
 
9 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo: parte introdutória, parte geral e parte especial. 16 ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2014, p. 285. 
10 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 100. 
11 Idem, p. 105. 
12 O art. 3º, XV do Decreto 4.130/02 estabelece como competência da ANTT: “promover estudos sobre a logística do transporte 

intermodal, ao longo de eixos ou fluxos de produção”. 
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sendo, as competências da ANTT abrangem o transporte de passageiros e de cargas em rodovias e 

ferrovias, além do cadastramento das dutovias (oleodutos, gasodutos, minerodutos, carbodutos e polidutos).  

Assim, o art. 2º do Decreto 4.130/02 estabelece que a ANTT tem por finalidade: I) implementar políticas 

formuladas pelo Ministério dos Transportes e pelo Conselho Nacional de Integração de Políticas de 

Transporte, segundo os princípios e as diretrizes legais; II) regular, supervisionar e fiscalizar as atividades 

de prestação de serviços e de exploração da infraestrutura de transportes, exercidas por terceiros, com 
vistas a garantir a movimentação de pessoas e bens, em cumprimento a padrões de eficiência, segurança, 

conforto, regularidade, pontualidade e modicidade nos fretes e tarifas; harmonizar os interesses dos 

usuários com os das empresas concessionárias, permissionárias, autorizadas e arrendatárias, e de 

entidades delegadas, preservado o interesse público; bem com arbitrar conflitos de interesses e impedir 

situações que configurem competição imperfeita ou infração contra a ordem econômica. 

No gerenciamento da infraestrutura e a operação dos transportes terrestres, a ANTT é guiada pelos 

princípios da preservação do interesse nacional e promoção do desenvolvimento econômico e social para 

assegurar a unidade nacional e a integração regional, proteção dos interesses dos usuários quanto à 
qualidade e oferta de serviços de transporte e dos consumidores finais quanto à incidência dos fretes nos 

preços dos produtos transportados, redução dos danos sociais e econômicos decorrentes dos 

congestionamentos de tráfego, promoção da integração física e operacional do Sistema Nacional de Viação 

com os sistemas viários dos países limítrofes, ampliação da competitividade do País no mercado 

internacional, entre outros, conforme o estabelecido no art. 11 da Lei 10.233/01. 

 
 
Procedimentos dos Mecanismos de Participação Social da ANTT 

A Participação Social está expressamente prevista na a Lei 10.233/01, que criou a ANTT, e no Decreto 

4.130/02, que regulamentou essa lei. Assim, o artigo 68 da Lei 10.233/01 prevê que os processos decisórios 

que “afetem os direitos de agentes econômicos ou de usuários de serviços de transporte” devem ser 
precedidos de audiência pública organizada pela ANTT. O Decreto 4.130/02 replica a mesma fórmula da lei 

em seu artigo 32, estabelecendo ainda 4 objetivos para as audiências públicas da agência: (1) recolher 

subsídios para o processo decisório da ANTT; (2) propiciar aos agentes e usuários dos serviços de 

transporte terrestre a possibilidade de encaminhamento de seus pleitos e sugestões; (3) identificar, da forma 

mais ampla possível, todos os aspectos relevantes à matéria objeto da audiência pública; e (4) dar 

publicidade à ação regulatória da ANTT. Observa-se assim que o Decreto contemplou os três objetivos da 

participação social usualmente identificados pela literatura acadêmica, mencionados na primeira seção 
deste relatório13.  

 
 
13 É fácil constatar essa relação: os itens 1 e 3 referem-se ao objetivo de aprimorar a qualidade das decisões tomadas pela agência, 

o item 2 refere-se ao objetivo de conferir legitimidade às decisões da agência, e o item 4 refere-se ao objetivo de ampliar a 

transparência das decisões tomadas pela agência. Ver página 4 deste relatório. 
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A regulamentação da participação social no âmbito da ANTT 
 

Ainda que os diplomas legais que criaram a ANTT tenham previsto apenas a figura da Audiência Pública, a 

agência introduziu ao longo do tempo, por meio de regulamentos internos, novas variantes de participação 

social. A Resolução nº 151/2003, primeira norma interna da agência a disciplinar os mecanismos de 
participação social, previu a figura da Consulta Pública, definida por esse diploma como “instrumento 

discricionário de apoio ao processo decisório da ANTT, quando este não implicar afetação efetiva e direta 

aos direitos de agentes econômicos ou usuários de serviços de transporte terrestre” (art. 2º). Assim 

diferenciava-se os mecanismos de participação cuja instauração era obrigatória para a agência, em razão 

de afetarem os interesses de agentes econômicos e usuários dos serviços de transporte terrestre, dos 

demais mecanismos de participação, que versassem sobre tema sem impacto substancial sobre esses 

agentes. A Resolução nº 151/2003 estabelecia também que as audiências públicas poderiam contar tanto 

com a modalidade presencial, em sessões ao vivo, quanto com a modalidade de intercâmbio de documentos 
(art. 3º), ao passo que as consulta públicas – espécie discricionária e mais simples – só receberiam 

manifestações pela via escrita (art. 4º). 

A Resolução nº 151/2003 seria posteriormente revogada pela Resolução nº 3.026/2009, que manteve a 

diferenciação entre audiências públicas e consultas públicas, definindo a consulta pública como variante 

discricionária que a Diretoria da agência poderia, motivadamente, decidir realizar sempre que a matéria 

envolvesse “assunto de interesse geral” (art. 13). O novo diploma manteve também a regra segundo a qual 

as audiências poderiam ser realizadas em sessões presenciais ou mediante intercâmbio documental (art. 
2º, I e II), ao passo que as manifestações nas consultas se dariam sempre pela modalidade escrita (art. 13). 

Mas, apesar dessas semelhanças, a nova resolução trouxe mudanças importantes, detalhando os 

procedimentos dos mecanismos de participação social. Foram definidas regras para a composição da Mesa 

da audiência pública (art. 5º) e para a participação dos interessados (art. 2º, §§ 1º a 5º), incluindo-se os 

poderes específicos do servidor selecionado pela Diretoria para presidir as audiências presenciais (art. 7º). 

Além disso, a Resolução estabeleceu o prazo de 30 dias para apresentação de contribuições por escrito 

(art. 1º, § 2º). Foram definidas regras para a divulgação dos mecanismos, mas o diploma não previu prazo 

mínimo entre o instrumento convocatório e a realização de sessão presencial. 

Outro aspecto relevante trazido pela Resolução nº 3.026/2009 foi a previsão expressa da competência da 

Assessoria de Comunicação Social - ASCOM para “adotar as providências necessárias para a organização 

e realização das audiências públicas”. A criação de um órgão especializado como a ASCOM contribui para 

que os aprendizados institucionais da agência em matéria de participação social se consolidem em práticas 

padronizadas, de forma a propiciar uma melhora na qualidade organizacional dos mecanismos ao longo do 

tempo. Além de aumentar a eficiência da própria agência, a padronização de procedimentos é positiva 

também para os contribuintes, sobretudo para agentes do setor que participam de forma recorrente dos 

mecanismos e que assim se beneficiam de maior previsibilidade ao elaborar suas contribuições. 
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Em 2011, uma nova mudança na regulamentação dos mecanismos de participação social da ANTT foi 

estabelecida por meio das Resoluções 3.663/2011 e 3.705/201114. Duas novas variantes de mecanismo 

foram introduzidas no âmbito da agência: a tomada de subsídios e a reunião participativa. Ambas foram 

definidas pela agência como variantes de participação social destinadas à construção de conhecimentos 

sobre a matéria, em estágio inicial dos debates, cujo objetivo é preparar a elaboração das propostas 

concretas. A diferença entre essas variantes é a forma de participação: na tomada de subsídios, as 
contribuições seriam recebidas apenas por escrito, enquanto as reuniões participativas contariam com pelo 

menos uma sessão presencial, além da possibilidade de encaminhamento de manifestações escritas. Os 

conceitos de audiência pública e consulta pública também foram alterados para refletir o estágio e a 

modalidade de participação: ambos seriam instrumentos de que a agência se serve quando o estágio do 

debate já está avançado, adentrando a fase de consolidação final da proposta, mas nas audiências públicas 

haveria ao menos uma sessão presencial, além da possibilidade de contribuições escritas, ao passo que 

nas consultas públicas só haveria contribuições por escrito. 

A Tabela 1, a seguir, sistematiza, de forma didática, as quatro variantes de mecanismos de participação que 
existem na ANTT desde a reforma de 2011. 

 

Tabela 1 – Variantes da participação social na ANTT 

 
 

A divisão dos mecanismos em estágios distintos revela a intenção da agência de melhor estruturar seu 

processo decisório, incluindo a participação social desde a fase inicial de consideração de um novo tema. 

Pelo novo sistema, mais de um mecanismo sobre o mesmo tema poderia ser utilizado simultaneamente pela 

agência, de forma a criar múltiplos foros de debate a respeito de um assunto considerado relevante. Cria-

 
 
14 Note-se que, a partir de então, as reformas nos mecanismos de participação social da ANTT receberam subsídios da sociedade. 

Ambas as resoluções de 2011 foram precedidas de instrumentos de participação social: a Resolução 3.663/2011 foi objeto da 

Audiência Pública 110/2010, ao passo que a Resolução 3.705/2011 foi objeto da Audiência Pública 118/2011. 
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se assim uma progressão na evolução dos debates entre a agência e os atores sociais que participam de 

seu processo decisório.  

Além do estágio, há ainda um outro fator que distingue as reuniões participativas e tomadas de subsídio, de 

um lado, das audiências e consultas públicas, de outro. Trata-se do fato de que as Resoluções nº 3.663/2011 

e nº 3.705/2011 facultaram à ANTT a possibilidade de restringir a participação, em reuniões participativas e 

tomadas de subsídios, a convidados. O mesmo não é possível nas audiências e consultas públicas, 
mecanismos de participação sempre abertos ao público em geral. Nas tomadas de subsídios e reuniões 

participativas, por outro lado, o acesso poderia ser orientado a atores identificados pela ANTT como 

importantes para o desenvolvimento das matérias em discussão e, nesses casos, o mecanismo é divulgado 

pela agência mediante convites individuais a pessoas físicas e jurídicas selecionadas para participar.  

A existência de mecanismos restritos a convidados no âmbito da ANTT foge à regra dos procedimentos de 

participação social adotados pela maioria das demais agências reguladoras, os quais só incluem 

modalidades de acesso aberto. A ANTT parece seguir o modelo adotado pela tradição regulatória europeia, 

na qual é comum a realização de mecanismos nos quais a participação é restrita a participantes convidados 
ou credenciados pelo regulador15. O objetivo seria criar um espaço de interlocução privilegiado para os 

atores com mais interesse e expertise em determinada área ou matéria (os chamados “stakeholders”). 

Embora esses mecanismos possam ser considerados menos representativos, são um instrumento eficaz 

para a obtenção de informações relevantes pelo regulador, para o alinhamento de posições entre a agência 

e atores econômicos cuja colaboração seja indispensável ao sucesso de determinada política regulatória, 

ou ainda para identificação de alternativas regulatórias viáveis quando há dúvidas quanto ao impacto de 

uma nova política sobre os regulados. 

Optamos, contudo, por não incluir as tomadas de subsídios e reuniões participativas no conjunto de 

mecanismos analisados neste relatório. Essas variantes não foram praticadas pela ANTT ao longo de todo 

o período analisado, pois não existiam na agência entre 2003 e 2011. Além disso, porque introduzem a 

possibilidade de que o acesso dos participantes seja restrito a convidados, sua inclusão neste estudo geraria 

distorções nas análises das categorias de participantes mais ativas e do impacto das contribuições dos 

diferentes grupos sociais. Como outras agências não adotam mecanismos com participação restrita, a 

introdução dessa variável dificultaria também a comparação dos resultados obtidos neste relatório com os 

de estudos semelhantes realizados pelo projeto Regulação em Números para as demais agências 
reguladoras federais. Por fim, vale ainda ressaltar que esses mecanismos nunca são utilizados isoladamente 

pela agência para tomar decisões com impactos significativos para os agentes sociais. São mecanismos 

exploratórios que, quando versam sobre tema de interesse geral, devem ser complementados, na etapa de 

consolidação final das propostas, por audiências e consultas públicas abertas ao público em geral.  

 
 
15 Cf. OECD. Better Regulation Practices across the European Union. Paris: OECD Publishing, 2019. Disponível em: 

<https://www.oecd-ilibrary.org/governance/better-regulation-practices-across-the-european-union_9789264311732-en>. Acesso em: 

15 ago. 2020. 
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No final de 2017, uma nova reforma dos procedimentos de participação da ANTT foi implementada pela 

Resolução 5.624/201716. Foram mantidas as quatro variantes definidas em 2011, com algumas mudanças 

procedimentais. Além disso, foi introduzida a figura da Consulta Interna, um meio que possibilita aos 

servidores da própria Agência manifestar-se sobre proposta de ato normativo, documento ou matéria de 

interesse relevante. A Consulta Interna não pode ser classificada como um mecanismo de participação 

social, pois seu trâmite é interno à agência, tendo como propósito a eliminação de incoerências 
intrainstitucionais. No entanto, a figura complementa a participação social, não apenas por ser um outro 

meio institucionalizado de coleta de informações para subsidiar as decisões, mas também porque 

proporciona um foro específico para manifestações dos servidores da própria ANTT. Como veremos na 

seção deste relatório que trata da participação dos grupos de interesse, a própria ANTT aparece como um 

dos principais participantes nos mecanismos, provável motivo de criação da figura da consulta interna17. 

Por fim, cumpre ainda destacar que a Lei 13.848/19 estabeleceu, em seu art. 9º, novas regras vinculantes 

para todas as 11 agências reguladoras federais em matéria de participação social. Tais regras, no entanto, 

só adquiriram vigência em 24/09/2019, atingindo uma parcela reduzida dos mecanismos aqui estudados.  

 

Etapas da participação social 

Para fins de simplificação de processos e comparação de mecanismos de participação realizados por 
diferentes agências reguladoras, o projeto Regulação em Números classifica os atos das agências em 4 

fases, que constituem o ciclo de coleta e processamento de dados dos mecanismos de participação social: 

(i) Convocação; (ii) Período para recebimento das contribuições; (iii) Publicação do relatório de análise das 

contribuições; e (iv) Decisão final da agência. A Figura 1, a seguir, representa esse ciclo em 4 fases. 

 

Figura 1 – Ciclo de coleta e processamento de dados dos mecanismos 

 

 
 
16 Assim ocorrera com as resoluções de 2011, a reforma de 2017 foi objeto de um instrumento prévio de participação social: a 

Audiência Pública 006/2017. 
17 Em outras agências nas quais não há procedimento similar, constata-se a presença frequente de servidores da própria agência 

nos mecanismos de participação social, ao lado do público em geral O projeto Regulação em Números identificou a categoria de 

participante “Órgão estatal - própria agência” a mais ativa no âmbito da Anac, por exemplo.  
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As 4 fases mencionadas constituem marcos temporais relevantes para a análise dos mecanismos de 

participação social.  

Com a convocação, a agência não apenas dá conhecimento à sociedade de que está realizando mecanismo 

de participação para obter subsídios da sociedade sobre determinado tema, como também é comum que 

seja disponibilizado um material de apoio à participação, que busca auxiliar os agentes sociais e mostrar ao 

público como os debates estão sendo conduzidos pela agência até aquele momento. Esses documentos 
geralmente incluem cópia em formato PDF do aviso publicado no Diário Oficial da União, notas técnicas 

produzidas pela agência sobre o tema de objeto do mecanismo, relatórios de análise de impacto regulatório, 

quando for o caso, documentos explicativos sobre os procedimentos de participação social da agência, entre 

outros. Nas consultas que versam sobre a gestão de contratos de concessão de rodovias ou ferrovias 

federais, é usual que a agência disponibilize um amplo conjunto de documentos técnicos, como estudos 

operacionais e de capacidade, cadernos com análises de projeções de demanda e com estudos de 

engenharia, ou planilhas com projeções financeiras para o cálculo do valor da outorga. Já no caso das 

consultas envolvendo a elaboração de normas e regulamentos, a agência geralmente disponibiliza minuta 
do ato normativo para debate.  

A fase de recebimento de contribuições é o período dentro do qual os participantes podem enviar suas 

contribuições, cujas datas são estabelecidas no instrumento de convocação. No caso das contribuições 

escritas enviadas para mecanismos da modalidade intercâmbio documental, esse período se estende por 

vários dias, ao longo dos quais a agência recebe contribuições por meios eletrônicos. As sessões 

presenciais nas audiências públicas, por outro lado, são realizadas em datas específicas agendadas pela 

agência. Uma mesma audiência pública pode contar com múltiplas sessões presenciais, além de período 
complementar para envio de contribuições escritas. Além das manifestações orais durante as reuniões, para 

as quais os participantes devem se inscrever com antecedência, pode haver entrega de contribuições 

escritas durante a sessão presencial.  

Uma vez concluída a fase de recebimento das contribuições, cabe ainda à agência processar as informações 

recebidas, formular um relatório de análise das contribuições e, se julgar necessário, oferecer sua decisão 

final sobre o assunto. O resultado final varia de acordo com o objetivo do mecanismo de participação 

realizado, e pode se manifestar na forma da aprovação de uma revisão a um ato ou contrato, da edição de 

uma nova norma regulamentar, entre outros.  

Por fim, cumpre destacar que o estabelecimento de rotinas padronizadas pela agência é um fator 

fundamental para a eficiência da gestão dos mecanismos de participação social. O material de apoio 

oferecido pela agência tem um efeito direto sobre a qualidade e a pertinência das contribuições recebidas, 

facilitando ou dificultando a tarefa de produção do relatório de análise das contribuições. Além de oferecer 

esse material de apoio, diversas agências recebem as contribuições por meio de formulários eletrônicos que 

orientam os participantes a responder a certas perguntas, e coletam informações sobre quem está 

participando.  
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No âmbito da ANTT, as manifestações escritas podem ser enviadas à agência por meio eletrônico, por meio 

físico, encaminhado pelos correios aos endereços indicados ou entregues pessoalmente, ou ainda 

protocoladas pessoalmente em sessões presenciais. As manifestações orais nas sessões presenciais são 

também registradas pela agência para fins de preparação do relatório que auxiliará a tomada de decisão da 

agência. A agência buscou estabelecer regras, ao longo dos anos, para que os participantes se 

identificassem ao enviar suas contribuições escritas. O art. 22, §2º da Resolução 5.624/17 estabelece que: 
“As contribuições por escrito deverão ser identificadas, no mínimo, por: I - nome, e-mail, e número do 

Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, em se tratando de pessoa física; ou II - nome da empresa, e-mail, e 

número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, no caso de pessoa jurídica”. Mas, ainda assim, 

observamos que há diversos relatórios de resposta da agência em que as contribuições estão identificadas 

apenas com o seu número de protocolo. Nesses casos, não há como saber se a agência omitiu 

propositalmente a informação acerca dos contribuintes, ou se as contribuições foram recebidas sem a 

devida identificação18.  

Buscando padronizar o formato das contribuições, a agência disponibiliza no site de seus mecanismos um 
documento contendo o Procedimento da Audiência Pública, no qual disponibiliza informações gerais sobre 

os meios de participação naquele mecanismo. Esse documento geralmente contém uma sessão intitulada 

“Da formulação geral das contribuições”, na qual a agência orienta os contribuintes na elaboração de suas 

manifestações. O texto a seguir foi tirado, como exemplo, do documento de orientação presente na 

Audiência Pública 094/2008, sendo possível encontrar textos idênticos ou muito similares em documentos 

análogos de outros mecanismos. 

“As manifestações serão encaminhadas preferencialmente por meio eletrônico, no idioma 

português, de forma concisa, objetiva e devidamente identificada. As solicitações de 

esclarecimentos sobre a matéria, formuladas previamente ou durante a Audiência, serão 

elucidadas, desde que o autor, ou seu representante, tenha registrado sua participação no 

“registro de presença e identificação” até o encerramento do credenciamento e esteja 

presente por ocasião da resposta.  

As manifestações orais e as contribuições escritas serão registradas de forma a preservar 

a integridade de seus conteúdos e servirão de subsídio ao aprimoramento dos estudos de 

viabilidade econômico-operacionais para novas outorgas. As contribuições relativas a estes 

deverão estar fundamentadas e, preferencialmente, referenciadas aos títulos, capítulos, 

seções e itens dos estudos e, sempre que possível, acompanhadas de textos alternativos.”19 

 
 

 
 
18 De toda forma, consideramos que o procedimento mais adequado é a divulgação da identificação dos participantes, de forma a 

aumentar a transparência das respostas da agência aos participantes que compõem cada grupo de interesses. 
19 Documento disponível em: http://portal.antt.gov.br/html/objects/_downloadblob.php?cod_blob=4594. Acesso em 15 ago. 2020. 
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Uso dos Mecanismos de Participação 

O primeiro mecanismo de participação instaurado pela ANTT foi a Audiência 001/2003, ocorrida em 26 de 
fevereiro de 2003. Constata-se, portanto, que a agência integrou a participação social ao seu processo 

decisório desde o início de suas atividades, tendo realizado seu primeiro mecanismo participativo pouco 

mais de um ano depois da vigência do Decreto 4.130/02, ao contrário de outras agências reguladoras que, 

em alguns casos, levaram anos para fazer o mesmo20. Isso se deve, como visto, à existência de previsão 

expressa a mecanismos de participação, como ferramenta de auxílio aos processos decisórios da agência, 

nas normas que criaram a ANTT, a Lei 10.233/01 e o Decreto 4.130/02.  

Os mecanismos de participação analisados neste relatório foram classificados,  quanto ao tipo, em três 
categorias: participação presencial (PP), participação não presencial (PNP) e participação presencial e não 

presencial (PP e PNP). A categoria PP foi utilizada em mecanismos que contaram com sessão presencial, 

ao passo que a categoria PNP foi empregada quando houve abertura de período para envio de contribuições 

escritas por meio eletrônico ou físico. Vale lembrar que os regramentos internos da agência, conforme 

explicado na sessão anterior, preveem a possibilidade de combinação de manifestações presenciais e não 

presenciais apenas nas audiências públicas, sendo as consultas públicas caracterizadas pela modalidade 

de intercâmbio documental apenas. 

A ANTT realizou 265 audiências e consultas públicas ao longo do período estudado, que vai de 2003 a 
2019. Em quase todos os mecanismos da ANTT houve intercâmbio documental, tendo a categoria PP sido 

encontrada em apenas 1.1% dos casos (3 mecanismos). A maioria dos mecanismos contaram com ambas 

as modalidades de participação (PP e PNP), verificada em 63,1% dos casos. Na prática, esses dados 

revelam que a agência se valeu com mais frequência de audiências públicas do que de consultas públicas. 

O Gráfico 1, a seguir, mostra os percentuais de cada tipo de mecanismo. 

 

 
 
20 A Agência Nacional de Águas – ANA, por exemplo, apesar de ter sido criada em 2000, só realizou seu primeiro mecanismo de 

participação social em 2011. 
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Gráfico 1 – Tipos de mecanismos (percentuais) 

 

 
 

 
 

Analisando a distribuição dos mecanismos ao longo dos anos, constatamos que não houve crescimento 
significativo do número de consultas e audiências públicas ao longo do período estudado21. O ápice da série 

histórica ocorreu no ano de 2007, no qual a agência instaurou 24 mecanismos. Observamos, em 

contrapartida, que, nos anos iniciais do período estudado, houve recurso mais a mecanismos apenas por 

intercâmbio de documentos (PNP), ao passo que, nos anos finais, uma ampla maioria dos mecanismos 

combinaram sessões presenciais com o intercâmbio documental (PP e PNP). Nos relatórios da agência, 

identificamos a presença de contribuições nas quais os participantes se queixavam da falta de reuniões 

presenciais, provável motivo pelo qual a agência passou a privilegiar o uso de audiências públicas com 
ambas as modalidades de participação. No Gráfico 2, é apresentada a quantidade de mecanismos 

realizados por ano pela ANTT, com a indicação do tipo de mecanismo (PNP, PP, PP e PNP). 

 

 
 
21 Podemos comparar a média de mecanismos por ano para os primeiros 5 anos do período (15,6) com a média de mecanismos por 

ano dos últimos 5 anos do período (16,6), e verificamos que não há uma diferença significativa entre os dois valores. Em outras 

agências, verificamos uma evolução clara e acentuada na direção de uma ampliação do recurso à participação social: na Aneel, 

houve um salto de menos de 20 mecanismos por ano nos primeiros anos de atividade da agência, para mais de 100 mecanismos por 

ano, a partir de meados da década passada.  
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Gráfico 2 – Número de mecanismos por ano 

 
 
 
 
Objetivos dos Mecanismos 
 

Mecanismos de participação social podem ser utilizados para atender a diversas finalidades distintas. Para 

fins do presente estudo, classificamos as consultas e audiências públicas em quatro categorias de objetivo 
distintas: (i) Normas e Regulamentos, (ii) Atos e Contratos, (iii) Produção de Conhecimento e (iv) Políticas 

Públicas. 

No âmbito da ANTT, o principal objetivo dos mecanismos foi a produção de normas. Um total de 171 foram 

classificados, quanto ao seu objetivo, na categoria Normas e Regulamentos. Assim, essa categoria 

responde sozinha por 64,8% das audiências e consultas públicas realizadas pela agência. Por meio dessa 

categoria de mecanismo, a agência busca contribuições dos diversos atores sociais para aprimorar o 

conteúdo de uma norma, com objetivo de garantir que o texto final atenda aos objetivos regulatórios 
pretendidos. Com isso, a agência se beneficia de inputs dos destinatários da determinada norma, o que a 

auxilia também a antever a forma como a norma criada será interpretada e aplicada. 

A segunda categoria de objetivos mais presente foi Atos e Contratos, com 74 casos no universo estudado, 

ou 28% dos mecanismos. A agência se vale dessa categoria de mecanismo de participação social para 

colher informações da sociedade que podem influenciar aspectos relevantes da elaboração de seus 
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contratos de concessão, como o valor da outorga, ou as condições operacionais de exploração de 

determinado trecho de uma ferrovia, por exemplo. Cumpre destacar também que o art. 39 da Lei 8.666/93 

estabelece a obrigatoriedade de realização de audiência pública antes da publicação do edital quando o 

valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas for superior a 100 vezes o 

limite previsto no art. 23, I, ‘c’ do mesmo diploma. Nesses casos, a agência submete minutas de seus 

contratos de concessão ou permissão e do edital à apreciação da sociedade, buscando subsídios para 
aperfeiçoar seus procedimentos licitatórios. 

As contribuições prestadas pela sociedade em mecanismos destinados à elaboração ou gestão de Atos e 

Contratos compreendem tanto os subsídios de caráter técnico que podem ser oferecidos pela própria 

concessionária ou por outros agentes regulados que detém competências e informações especializadas 

sobre a atividade, como também as manifestações mais gerais, geralmente relacionadas à qualidade dos 

serviços prestados, em alguns casos fornecidas diretamente pelos consumidores finais desses serviços.  

O Gráfico 3 mostra os percentuais de mecanismos de participação social classificados em cada objetivo. 

 

Gráfico 3 – Objetivos dos mecanismos (percentuais) 

 
 

Além de utilizar-se de mecanismos de participação para orientar sua produção normativa e a gestão de atos 
e contratos, a ANTT vem-se utilizando desses mecanismos também para produzir conhecimentos em geral 

que sejam pertinentes às suas atividades e para auxiliar a elaboração de políticas públicas. A produção de 

conhecimentos foi a terceira categoria de objetivo mais presente, presente em 17 casos, que correspondem 

a 6,4% dos mecanismos. Nessa categoria se inserem os mecanismos destinados a auxiliar a produção de 

estudos de viabilidade técnica e econômica, ou de materiais de orientação produzidos pela agência, como 
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manuais ou cartilhas22. Por fim, constatou-se também a presença bastante reduzida de mecanismos 

destinados à implementação de políticas públicas, sem a elaboração de ato normativo específico. Essa 

hipótese só se verificou em 2 casos, respondendo por apenas 0,8% dos mecanismos. 

Podemos identificar a presença de mecanismos destinados à produção normativa e à gestão de atos e 

contratos, ao longo de todo o período estudado, embora a proporção dessas duas categorias tenha variado 

consideravelmente de ano a ano. Essa análise revela, portanto, anos em que os debates giraram mais 
frequentemente em torno das mudanças normativas implementadas pela agência (por exemplo, nos anos 

de 2004 e de 2019), enquanto em outros anos houve mais mecanismos destinados a discussão dos 

contratos de concessão da agência (por exemplo, nos anos de 2009 e de 2013). As demais categorias de 

objetivos tiveram presença menos constante na série histórica. O Gráfico 4, a seguir, mostra a quantidade 

de mecanismos de cada categoria em termos absolutos (à esquerda) e relativos (à direita), ao longo do 

período estudado. 

 

Gráfico 4 – Objetivos dos mecanismos por ano 

 
 

 
 
22 Diferentemente de outras agências, nas quais é comum que a elaboração de materiais de orientação seja precedida de mecanismo 

de participação, não identificamos muitos casos na ANTT de mecanismos destinados unicamente à produção desse tipo de 

conteúdo. A ampla maioria dos mecanismos classificados como Produção de Conhecimentos, no caso da ANTT, consistiu em 

estudos destinados a produzir conhecimentos técnicos sobre trechos de rodovias ou ferrovias que a agência planejava incluir 

posteriormente em pacotes de outorgas. 
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Temas dos Mecanismos 
 

Os mecanismos de participação social da ANTT foram também classificados, quanto ao tema, em 8 

categorias: (i) Consumidor/usuário, (ii) Transporte rodoviário, (iii) Exploração da infraestrutura rodoviária, (iv) 

Transporte ferroviário, (v) Exploração da infraestrutura ferroviária, (vi) Gestão tarifária, (vii) Administração e 

planejamento, e (viii) Processo administrativo. Para a identificação dos temas dos mecanismos, adotou-se 

regra de classificação não mutuamente excludente, de forma que um mesmo mecanismo poderia ser 

classificado com mais de um tema23. 

Foram classificados com o tema Transporte Rodoviário os mecanismos que versassem sobre a regulação 

do modal rodoviário propriamente dito, como a Audiência Pública 105/2010, que teve como objeto a 
regulamentação do pagamento do frete rodoviário. Já o tema Exploração da Infraestrutura Rodoviária foi 

utilizado para os mecanismos que versassem sobre condições das outorgas de trechos de rodovias, como 

é o caso das audiências e consultas públicas destinadas à discussão de estudos de viabilidade técnica e 

econômica para outorga de trechos incluídos nos planos de concessões rodoviárias da agência. De forma 

análoga, o tema Transporte Ferroviário foi utilizado quando o objeto do mecanismo envolvesse a regulação 

propriamente dita desse modal de transporte, ao passo que o tema Exploração da Infraestrutura Ferroviária 

vincula-se às outorgas de trechos de ferrovias. Os temas Administração e Planejamento e Processo 

Administrativo dizem respeito a assuntos ligados à própria agência, ligados ou ao seu planejamento 
estratégico, ou aos serviços e funções administrativas que a agência desempenha, com maior ou menor 

grau de impacto sobre os regulados. O tema Gestão Tarifária está presente nos mecanismos que discutem 

a gestão de tarifas em contratos de concessões ou a regulamentação tarifária dos serviços de transportes 

terrestre. Por fim, o tema Consumidor/usuário diz respeito aos mecanismos que envolvem a proteção de 

direitos dos consumidores ou dos usuários desses serviços. 

O tema mais comum nos mecanismos da ANTT foi o Transporte Rodoviário. Das 265 audiências e consultas 

públicas analisadas, 118 tiveram o Transporte Rodoviário como um de seus temas, o que significa que esse 
tema esteve presente em 44,5% dos mecanismos realizados pela agência no período estudado. O peso 

acentuado desse tema reflete a prevalência do modal rodoviário no sistema de transportes nacional, o que 

se verifica também pela participação destacada do tema Exploração da Infraestrutura Rodoviária, presente 

em 37 casos, ou 14% dos mecanismos. Se compararmos esses resultados com os dos temas 

correspondentes relacionados ao transporte ferroviário, constataremos uma discrepância relevante entre os 

modais: o tema Transporte Ferroviário esteve presente em 18,5% dos mecanismos e o tema Exploração da 

 
 
23 Houve um total de 14 mecanismos classificados com mais de um tema: 13 foram classificados com 2 temas, e 1 foi classificado 

com 4 temas. 
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Infraestrutura Ferroviária esteve presente em 7,2% dos mecanismos. O Gráfico 5, a seguir, mostra o 

percentual de cada tema, em relação ao número total de mecanismos24.  

 

Gráfico 5 – Temas dos mecanismos (percentuais) 

 
 
 
 
 

Podemos ainda cruzar as duas classificações anteriores, apresentando a incidência dos temas em relação 

a cada categoria de objetivos, isoladamente. O resultado encontrado é interessante: constatamos que a 

desproporção entre os modais identificada acima não se verifica em todas as categorias de objetivos. Ela 
se dá sobretudo em relação aos mecanismos destinados à produção de Normas e Regulamentos. Já na 

categoria de mecanismos destinados à gestão de Atos e Contratos, há um maior equilíbrio entre os modais.  

O Gráfico 7 mostra a proporção de incidência dos temas para cada categoria de objetivo25.  

 
 

 
 
24 Observe-se que, em razão da regra de classificação não excludente, a soma dos percentuais no Gráfico 6 excede o valor de 

100%.  
25 Observe-se que, nesse caso, o percentual está sendo contabilizado sobre o número total de temas identificados em uma categoria 

de objetivos, o que é diferente do número total de mecanismos naquela categoria de objetivos. Dessa forma, obtemos percentuais 

que somam 100%: trata-se da totalidade do número de temas, e não do número de mecanismos. No entanto, essa diferença de 

contagem é pequena. Os dados de fato apontam para diferentes participações dos modais em cada categoria de objetivos, estando o 

modal rodoviário substancialmente mais presente nos mecanismos destinados à produção normativa, ao passo que nos mecanismos 

destinados à gestão de Atos e Contratos essa diferença entre os modais é menos destacada. 
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Gráfico 6 – Incidência relativa dos temas em cada categoria de objetivo 

 
 
 
 
Tempo de Duração dos Mecanismos 
 

Evolução da regulamentação dos prazos na ANTT 

Entre 2003 e 2009, não havia previsão de prazos mínimos, nas normas internas da ANTT, para as etapas 

dos mecanismos de participação social da agência. A Resolução 151/03 estabelecia apenas que as datas 

das sessões presencias e os prazos para envio de contribuições deveriam constar do edital/aviso de 

convocação do mecanismo (art. 6º). A Resolução 3.026/09 trouxe a previsão de que o prazo para 

apresentação de contribuições escritas seria de trinta dias, podendo ser prorrogado (art. 1º, §§ 2º e 3º). Esse 

prazo, no entanto, foi revogado pelas Resolução 3.663/11, que trouxe previsão expressa de que a ANTT 

definiria, a seu critério, o prazo para o oferecimento de contribuições escritas nas suas consultas públicas 
(art. 10, § 2º). 

Somente no final de 2017, com a aprovação da Resolução 5.624/17, foi restabelecido um novo prazo mínimo 

para o período de envio de contribuições escritas à agência em audiências e consultas públicas. O prazo 

previsto foi de 45 dias, o qual poderia ser reduzido, mediante apresentação de justificativa aprovada pela 
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Diretoria da agência, até um mínimo de 20 dias (art. 23, §§ 1º e 2º). A Resolução 5.624/17 trouxe também, 

pela primeira vez no âmbito da ANTT, previsão de antecedência mínima entre a publicação do aviso 

convocatório e a realização da primeira sessão presencial, a qual deveria ser de ao menos 15 dias (art. 15, 

§ 5º). Assim, quando a Lei 13.848/19 entrou em vigor, estabelecendo para as agências reguladoras federais 

prazo mínimo de 45 dias para o recebimento de contribuições escritas (art. 9º, § 2º) e antecedência mínima 

de 5 dias úteis para a convocação de sessões presenciais (art. 10, § 2º), a ANTT já havia estabelecido 
prazos que atendiam às exigências da nova lei.  

Além disso, a Resolução 5.624/17 estabeleceu o prazo máximo de dez dias úteis entre o encerramento do 

período de envio das contribuições e a disponibilização do conteúdo das contribuições recebidas para 

consulta do público em geral, na sede da agência e no endereço eletrônico do mecanismo (art. 25, § 2º). 

Por fim, a Resolução trouxe ainda o prazo máximo de trinta dias úteis após para a disponibilização do 

relatório da audiência ou consulta pública, contados da data da deliberação final da Diretoria Colegiada 

sobre a matéria (art. 27, caput). Este último prazo, no entanto, não nos permite estimar em quanto tempo 

os participantes poderão consultar as respostas da agência às suas manifestações, pois não há previsão 
de prazo entre o encerramento do envio de contribuições e a efetiva deliberação pela Diretoria26. 

 

Importância da análise temporal e os marcos adotados 

A análise dos prazos de duração de cada etapa processual dos mecanismos mostra-se relevante na medida 

em que está intimamente ligada à transparência e à eficiência da tomada de decisões da agência. Um prazo 

muito exíguo para recebimento das contribuições, por exemplo, pode comprometer a efetividade da 

participação, já que pessoas que teriam interesse em participar podem não tomar conhecimento da 

realização do mecanismo ou podem não ter tempo suficiente para enviar contribuições por escrito ou 

preparar sua manifestação em sessão presencial. Por outro lado, um prazo muito extenso para a análise 

das contribuições recebidas pode prolongar indevidamente a tomada de decisão da agência, dificultando 
também a prestação de contas aos participantes, que devem esperar muito tempo para obter resposta da 

agência, podendo em certos casos nem chegar a identificar que receberam resposta.  

Se os mecanismos de participação social têm como um de seus objetivos ampliar a legitimidade democrática 

das agências e contribuir para um diálogo efetivo entre o regulador e a sociedade, cumpre observar que a 

demonstração de baixa responsividade por parte da agência pode atuar em sentido contrário a esses 

objetivos, prejudicando a imagem do regulador junto aos atores sociais. Quando os participantes desses 

 
 
26 É interessante observar que esses prazos são exatamente os mesmos que seriam estabelecidos para todas as agências 

reguladoras federais, dois anos depois, pela Lei n. 13.848/19. Essa constatação parece sugerir que a regulamentação da ANTT 

influenciou os parâmetros adotados pela nova Lei das Agências. De toda forma, essa identidade de prazos facilita a adaptação da 

ANTT às condições estabelecidas pela nova lei: enquanto outras agências tiveram que modificar substancialmente suas práticas, a 

ANTT segue cumprindo o que já havia sido estabelecido em 2017 pela Resolução 5.624. 
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mecanismos demoram a obter resposta da agência ou sentem que suas contribuições não foram 

devidamente consideradas, a agência e seus mecanismos de participação social perdem credibilidade.  

Para evitar uma semelhante reação negativa, não basta que a agência realize mecanismos de participação 

com frequência, é necessário que esses mecanismos sejam realizados de forma que os agentes possam 

efetivamente participar, e que disponham de tempo para tomar conhecimento do problema levantado e 

preparar suas contribuições. Não basta tampouco que a agência responda aos participantes, é necessário 
que o faça em tempo hábil. A dimensão temporal é particularmente relevante para os agentes que não 

acompanham rotineiramente as ações da agência, como é o caso do cidadão comum que, na qualidade de 

usuário dos serviços de transportes, busca exercer sua cidadania e participar de um mecanismo da agência. 

Nesses casos, um tempo excessivamente longo de resposta da agência, por exemplo, pode comprometer 

o interesse do agente em participar de mecanismos futuros, deixando-o com a percepção de que a agência 

não deu atenção às suas demandas. 

Neste relatório, a análise da duração dos mecanismos de participação baseia-se nos marcos temporais que, 

como vimos, compõem as 4 fases dos mecanismos de participação: (i) convocação; (ii) período de 
recebimento de contribuições; (iii) publicação do relatório de análise de contribuições; (iv) publicação da 

decisão final da agência.  

A partir dessas fases, podemos analisar três lapsos temporais principais: (a) o tempo de preparação dos 

mecanismos, contado entre a data da convocação do mecanismo e a data final para envio das contribuições; 

(b) o tempo de resposta da agência, contado entre o encerramento do período de manifestação e a 

publicação do relatório de análise das contribuições; e (c) o tempo entre o documento de resposta e o 

produto final. Passamos, a seguir, à análise do tempo de preparação e do tempo de resposta; o tempo entre 
o documento de resposta e o produto final será analisado na seção deste relatório dedicada ao tema da 

transparência. 

 

Tempo de preparação dos mecanismos 

O tempo de preparação é dado pelo número de dias corridos entre a data da convocação do mecanismo e 

o prazo final para envio das contribuições. Trata-se do lapso temporal dentro do qual os interessados devem 

tomar conhecimento da abertura do mecanismo de participação, familiarizar-se com as eventuais propostas 

apresentadas pela agência e demais documentos de apoio, para então preparar-se para participar. No caso 

das contribuições escritas, os interessados devem formular suas manifestações em um documento que será 

entregue por meio físico ou eletrônico. Há ainda a possibilidade de manifestação oral em sessões 

presenciais, mediante cadastramento prévio junto à agência, e nesses casos os manifestantes podem ter 
que preparar apresentações orais. Como vimos, a agência deve oferecer um prazo suficiente para que os 

participantes formulem contribuições fundamentadas sem, contudo, atrasar seu processo decisório para 

além do necessário.  
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O Gráfico 7, a seguir, mostra a frequência de diferentes faixas de tempo de preparação, agrupadas em 

intervalos convenientes para uma melhor visualização dos dados. A faixa mais frequente foi a de 31 a 50 

dias de preparação, com a ampla maioria dos mecanismos compreendidos nas faixas que vão de 21 e 100 

dias de preparação.  

 

Gráfico 7 – Faixas de tempo de preparação 

 
 

Os dados apresentados no Gráfico 7 indicam que a maioria dos mecanismos apresentou tempos de 

preparação relativamente próximos, sendo bem reduzido o número de casos em que o tempo de preparação 

excedeu a marca de 100 dias. O mais comum, foram mecanismos com tempos de preparação oscilando 
entre 1 e 3 meses. Assim, para fins de melhor visualização dos dados, e também para evitar distorções nos 

valores apresentados, classificamos como outliers e retiramos da análise que se segue todas os 

mecanismos cujo tempo de preparação estava mais do que 3 desvios padrões acima da média27.  

Partindo do universo de mecanismos remanescente, passamos então à análise da distribuição dos tempos 

de preparação em cada ano. A média geral do tempo de preparação para os mecanismos de participação 

 
 
27 Por esse método, identificamos apenas 1 caso classificado como outlier e excluído da análise que se segue.  
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da ANTT foi de 41,37 dias28. O Gráfico 8, no formato Boxplot29, mostra as distribuições do tempo de 

preparação dos mecanismos em cada ano. Embora os dados revelem oscilações do tempo de preparação, 

não há uma evolução clara dessa variável ao longo dos anos. É possível notar uma tendência, nos anos 

iniciais do período estudado, a tempos de preparação menores do que a média geral (em 2005, por exemplo, 

todos os mecanismos tiveram tempos de preparação inferiores à média). Em 2018 e 2019, observamos que 

praticamente todos os tempos de preparação foram superiores à média, em razão da previsão expressa 
pela Resolução 5.624/17 do prazo de 45 dias para envio de contribuições escritas, o qual só poderia ser 

reduzido mediante justificativa aprovada pela Diretoria da agência.  

 

Gráfico 8 – Tempo de preparação por ano 

 
 
 

Podemos ainda comparar o tempo de preparação com a classificação das consultas e audiências segundo 

seus objetivos. A categoria Políticas Públicas foi a única que apresentou resultados distantes da média 
geral, mas não é possível tirar conclusões nesse caso devido ao número muito baixo de mecanismos 

 
 
28 Essa média é relativamente alta, se comparada à de outras agências estudadas pelo projeto Regulação em Números. Na Aneel, 

por exemplo, a média de tempo de preparação encontrada foi de cerca de 31 dias. Dessa forma, observamos que a ANTT tende a 

conceder maior tempo para os interessados prepararem suas contribuições. 

29 Nos gráficos apresentados no formato Boxplot, a mediana é identificada por linhas prestas escuras no interior de cada caixa. Os 

intervalos compreendidos pelas caixas azuis representam a amplitude entre o primeiro e o terceiro quartil, correspondente a 50% dos 

dados intermediários. Os traços azuis representam os casos fora deste intervalo. Os pontos para além das linhas representam 

potenciais outliers, calculados pelo método tradicional (pontos a uma distância de mais de 1.5*IQR de Q1 ou de Q3). 
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classificados com essa categoria30. As demais categorias apresentaram resultados relativamente 

homogêneos, com apenas uma leve tendência a tempos de preparação mais baixos na categoria Produção 

de Conhecimentos: nessa categoria ¾ dos mecanismos apresentaram tempos de preparação abaixo da 

média geral, com mediana de 34,5 dias e média de 32,38 dias.  

O Gráfico 9, a seguir, mostra as distribuições dos tempos de preparação para cada categoria de objetivo, 

no formato Boxplot. 

 

Gráfico 9 – Tempo de preparação por objetivo 

 
 

 

Por fim, os dados nos permitem analisar a relação entre os temas dos mecanismos e seu tempo de 

preparação. Novamente observamos pouca variação das tendências de tempo de preparação entre os 

diferentes temas. Os dados permitem constatar novamente, no entanto, uma disparidade entre os modais 

de transporte, com os mecanismos que versam sobre o modal rodoviário apresentando uma tendência a 

tempos de preparação inferiores à média geral, ao passo que os mecanismos que versam sobre o modal 

ferroviário apresentam a tendência oposta. Assim, se tomarmos a distribuição dos mecanismos que versam 
sobre o tema Exploração da Infraestrutura Rodoviária, identificamos uma média do tempo de preparação de 

35,53 dias, e uma mediana de 37 dias, ao passo que a distribuição dos mecanismos que tratam do tema 

 
 
30 Há apenas dois mecanismos classificados com essa categoria, de forma que é questionável se a distribuição representada no 

Boxplot do Gráfico 9 para essa categoria tem algum significado estatístico. Optamos por manter a representação dessa categoria  

para manter a padronização dos dados apresentados por esse método, tendo em vista que é possível definir os quartis para 2 ou 

mais pontos (ver: https://mathworld.wolfram.com/Quantile.html). 
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Exploração da Infraestrutura Ferroviária apresenta uma média de 45,11 dias, e uma mediana de 45 dias. 

De forma similar, a média do tempo de preparação para os mecanismos que tratam do tema Transporte 

Rodoviário foi ligeiramente inferior à média geral, ao passo que a média para os mecanismos classificados 

com o tema Transporte Ferroviário foi superior à média geral. 

O Gráfico 10, a seguir, apresenta a relação entre o tempo de preparação e a classificação dos mecanismos 

por tema, em formato Boxplot31. 

 
 
Gráfico 10 – Tempo de preparação por tema 

 
 

Apesar da existência de algumas tendências pouco acentuadas, constata-se que nenhuma das variáveis 

analisadas (evolução ao longo dos anos, distribuição em categorias de objetivos, ou em grupos temáticos) 

apresentou distribuições dos tempos de preparação significativamente heterogêneas. Os dados nos 

permitem concluir, portanto, que os mecanismos da ANTT, diferentemente de outras agências, apresentam 
nível relativamente alto de padronização em relação ao tempo de preparação.  

 

Tempo de resposta da agência 

Após encerrado o período para envio de contribuições, a ANTT deve publicar um relatório em que apresenta 

o seu posicionamento sobre as contribuições recebidas. As resoluções internas da ANTT que disciplinaram 

 
 
31 Uma ressalva é necessária em relação a essa análise. Como a classificação por temas não adotou categorias mutuamente 

excludentes, podemos ter mecanismos simultaneamente classificados como transporte rodoviário e consumidor/usuário, ou 

quaisquer outras combinações de classificação entre os temas. Assim, as tendências apresentadas acima verificam-se, portanto, em 

relação ao conjunto de mecanismos classificados com cada tema, havendo, contudo, possíveis interseções entre as classificações 

que não estão representadas no Gráfico 11. 
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os procedimentos de participação social previram a necessidade de elaboração de relatório após o final do 

período de contribuições, no qual a agência registra informações relevantes a respeito do mecanismo e 

oferece resposta justificada às sugestões recebidas32. 

Assim sendo, o procedimento correto, no âmbito da ANTT, para mecanismos de participação compreende, 

após o recebimento das contribuições, uma etapa de sistematização das informações em documento próprio 

que deve, em seguida, ser encaminhado à Diretoria ou ao órgão competente para decidir sobre o objeto do 
mecanismo de participação. Esse documento deve conter análise detalhada das contribuições recebidas 

pela agência, preferencialmente com respostas individualizadas para cada contribuição, e ser divulgado ao 

público. A divulgação desse documento é um aspecto crucial para promover a transparência das ações da 

agência e permitir que os participantes obtenham uma resposta da agência em relação às suas 

manifestações. Com isso, torna-se possível calcular o tempo de resposta da agência, definido como o 

período compreendido entre a data de encerramento do recebimento de contribuições e a data de 

publicação do relatório de avaliação das contribuições recebidas33.  

Os dados levantados evidenciam que o tempo de resposta, nos mecanismos de participação da ANTT, é 
consideravelmente maior do que o tempo de preparação. Além disso, o intervalo de valores encontrados é 

também mais amplo: os tempos de resposta da ANTT variaram de alguns dias ou semanas, até vários 

anos34. O Gráfico 11, a seguir, mostra a distribuição dos tempos de resposta na forma de um histograma. 

 

 
 
32 A necessidade de elaboração do relatório de resposta foi prevista em todos os marcos regulamentares que disciplinaram a 

participação social no âmbito da ANTT, conforme: o art. 11 da Resolução 151/03; o art. 10 da Resolução 3.026/09; o art. 24 da 

Resolução 3.663/11; o art. 25 da Resolução 3.705/11; e o art. 26 da Resolução 5.624/17. A evolução dessas normas mostra uma 

preocupação em especificar cada vez mais os requisitos mínimos de conteúdo desses relatórios.  
33 Cumpre destacar, no entanto, que nem todos os mecanismos que compõem o universo estudado até aqui contam com relatório de 

análise de contribuições. Uma análise mais detalhada acerca desse ponto será realizada na seção deste relatório que trata de 

transparência. Nesta seção, contudo, devemos considerar que as análises a seguir não incluem mecanismos que não possuem 

resposta ou cujo documento de resposta não foi datado pela agência, impedindo a contagem do tempo. 
34 O maior tempo de resposta encontrado foi o da Audiência Pública 001/2010, em que a agência levou 3.710 dias (mais de 10 anos) 

para publicar o relatório de respostas, após o encerramento do prazo de contribuições. Embora esse seja um caso extremo de um 

outlier, observamos uma quantidade não desprezível de casos em que o tempo de resposta foi superior a 1 ano. 
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Gráfico 11 – Histograma do tempo de resposta 

 
 

Observamos que, na ampla maioria dos casos, o tempo de resposta foi de até 140 dias. No entanto, há a 

presença de alguns poucos mecanismos com tempos de resposta muito elevados. Sem a exclusão desses 

casos extremos, a média geral do tempo de resposta seria afetada, destoando muito significativamente dos 

valores típicos35. Assim, seguindo o mesmo padrão adotado em relação ao tempo de preparação, 

classificamos como outliers e retiramos da análise que se segue todos os mecanismos cujo tempo de 
resposta estava mais do que 3 desvios padrões acima da média36.  

Partindo do conjunto de mecanismos remanescente, após a exclusão dos outliers, passamos à análise das 

distribuições dos tempos de reposta da agência ao longo dos anos. O Gráfico 12 representa, no formato 

Boxplot, a distribuição dos tempos de resposta da agência dos mecanismos lançados em cada ano do 

período sob análise. Observamos significativas oscilações dos tempos de resposta ao longo dos anos. 

Curiosamente, não só esse tempo não apresentou tendência de queda, como os anos em que os tempos 

de resposta foram mais baixos estão concentrados no início da série histórica.  

 

 
 
35 O efeito dos casos extremos sobre a média fica claro se considerarmos a proximidade do valor dessa média (μ = 132,01 dias) com 

o valor do terceiro quartil (Q3 = 140,5 dias). 
36 Com esse método, 2 mecanismos foram classificados como outliers e excluídos das análises subsequentes. 
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Gráfico 12 – Tempo de Resposta por ano 

 
 
 

O resultado é surpreendente, pois poderíamos esperar que a aprendizagem institucional e o 

desenvolvimento de competências de gestão implicariam em processos decisórios menos longos e tempos 

de resposta mais curtos. É possível que o fato de a agência ter realizado com mais frequência mecanismos 

em modalidade não presencial nos anos iniciais do período tenha implicado em tempos de resposta mais 

baixos, devido à menor complexidade de processamento das informações recebidas apenas em modalidade 

escrita, se comparadas à modalidade presencial e não presencial. No entanto, o presente estudo não dispõe 

de dados para a comprovação dessa hipótese, devendo-se considerar que outros fatores, como a agenda 

decisória da Diretoria, afetam substancialmente o tempo de resposta da agência. 

Em seguida, comparamos o tempo de resposta à classificação dos mecanismos por objetivo e por tema. 

Em relação à classificação por objetivo, verificamos uma disparidade entre os mecanismos da categoria 

Atos e Contratos, de um lado, e os das categorias Produção de Conhecimento e Normas e Regulamentos, 

de outro. A categoria Atos e Contratos teve tempos de resposta sistematicamente mais altos do que as 

demais, com média de 128,91 dias e mediana de 115 dias37. O Gráfico 13 mostra a relação entre o tempo 

de resposta e o objetivo dos mecanismos38. 

 
 
37 A categoria Normas e Regulamentos teve média de tempo de resposta de 87,32 dias, e mediana de 46,5 dias. A categoria 

Produção de Conhecimento teve média de tempo de resposta de 82,11 dias, e mediana de 39 dias. De fato, observamos que uma 

disparidade significativa entre o tempo de resposta dessas categorias, e o da categoria Atos e Contratos. 
38 Note-se que a categoria Políticas Públicas não aparece no gráfico porque não houve número mínimo de mecanismos nessa 

categoria com instrumentos de resposta datados. 
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Gráfico 13 – Tempo de Resposta por objetivo 

 
 

Por fim, em relação à classificação por temas, destacam-se os mecanismos que versaram sobre a 

Exploração de Infraestrutura Ferroviária. A média do tempo de resposta desses mecanismos foi de 145,62 

dias, com mediana de 142 dias, tempo substancialmente mais alto do que a tendência geral. Em 
contrapartida, praticamente todos os mecanismos que trataram dos temas Consumidor/Usuário e 

Administração e Planejamento ficaram abaixo da média geral, sendo esses os mecanismos que 

apresentaram as médias mais baixas de tempo de resposta: 62,6 dias no caso dos mecanismos sobre 

Administração e Planejamento, e 40 dias no caso dos mecanismos sobre o tema Consumidor/Usuário. O 

Gráfico 14, a seguir, apresenta as distribuições dos tempos de resposta por tema. 

 

Gráfico 14 – Tempo de Resposta por tema 
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Transparência 

Optamos por medir dois indicadores essenciais de transparência dos processos decisórios participativos: a 

disponibilidade dos documentos que informam as decisões das agências e a clareza das informações 

prestadas.  

 
 
Acessibilidade das Informações 
 

Atualmente, a ANTT possui uma área específica, em seu portal eletrônico, para sistematizar as informações 

referentes aos seus mecanismos de participação. Trata-se de uma solução de informática desenvolvida pela 

agência especificamente para gerir seus mecanismos de participação social: o sistema PARTICIPANNT. No 

entanto, esse sistema só foi introduzido pela agência em 2011, devendo as informações relativas aos 

mecanismos anteriores serem acessadas em um portal antigo, o que gera certa fragmentação de 

informações e dificulta a pesquisa e compilação dos dados em estudos como o que apresentamos neste 

relatório. No sistema PARTICIPANNT, é possível buscar os mecanismos encerrados e vigentes de acordo 
com o seu tipo (audiências públicas, consultas públicas, reuniões participativas e tomadas de subsídios), 

com a sua situação (em andamento ou encerrado) e com o ano e número identificador do mecanismo (na 

ANTT, os mecanismos de participação são nomeados de acordo com a fórmula “Número/Ano”39).  

Como dito anteriormente, a agência disponibiliza, no endereço de cada mecanismo, informações gerais 

acerca do funcionamento dos mecanismos, do conteúdo apropriado das contribuições, informações de datas 

e horários, etc. No entanto, não encontramos, até a data da última consulta que realizamos ao site da ANTT, 

informações sistematizadas acerca das legislações e demais normativos que regulamentam os mecanismos 
de participação adotados pela ANTT. Para consultar as normas que regulamentam os mecanismos de 

participação social da ANTT, foi necessário realizar identificar a base legal nos instrumentos de convocação 

dos mecanismos e realizar pesquisas por essas normas em sites de busca e no sistema da própria agência.  

Para todos os seus mecanismos de participação, a agência cria uma página própria em seu portal. No 

sistema atual de divulgação da agência, as páginas possuem 4 áreas de navegação: espaço com 

informações gerais sobre o mecanismo (identificação, período de envio de contribuições, texto explicativo e 

lista de documentos de apoio para download); espaço com o formulário eletrônico para envio de 

contribuições; espaço para publicação das contribuições enviadas (referenciadas a trechos da proposta da 
agência, quando houver); e espaço para publicação da norma definitiva ou resultado, quando houver. Nos 

 
 
39 Até 2013, a numeração das audiências públicas obedecia a uma contagem única desde o início das atividades da agência. Em 

2014, a numeração foi reiniciada, sendo novamente reiniciada no início de cada ano, desde então. Assim, temos como exemplos a 

Audiência Pública 133/2013, a Audiência Pública 005/2014, a Consulta Pública 001/2018, etc.  
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mecanismos que contam com sessões presenciais, há um espaço em separado para a divulgação das 

informações referentes a essas sessões.  

Assim, observamos que o site da ANTT além de possuir uma navegação simples, disponibiliza, nas páginas 

dos mecanismos, um volume adequado de informações básicas que facilitam a participação pelos 

interessados. Um fato que diferencia a ANTT de outras agências é a publicação, em alguns mecanismos, 

de vídeos de apresentação. A inclusão desse tipo de mídia revela um esforço, por parte da agência, para 
tornar os mecanismos mais acessíveis à população em geral, e para divulgar temas de interesse da agência. 

Cumpre observar, contudo, que os mecanismos mais antigos não dispõem de páginas de divulgação com 

informações tão completas acerca dos mecanismos. Constata-se, portanto, que as práticas de divulgação 

de informações dos mecanismos de participação social da ANTT evoluíram bastante ao longo do tempo, de 

forma que, nos mecanismos mais antigos, há lacunas relevantes nas informações disponibilizadas. 

A Figura 2 mostra, para fins de exemplificação de como era o layout das páginas da agência destinadas aos 

mecanismos, à época em que este relatório foi preparado, uma imagem da página criada pela ANTT para a 

sua Audiência 16/2018, capturada no espaço de navegação destinado à apresentação de informações 
gerais sobre os mecanismos40.  

 
 
40 A imagem da página foi capturada em 02/08/2020, a partir do endereço eletrônico: 

https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=366 
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Figura 2 – Layout das páginas dos mecanismos no portal da ANTT 
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Disponibilidade das Informações 
 

No caso da Audiência Pública 16/2018, apresentada na Figura 2, observamos a publicação de diversos 

documentos, relacionados tanto à etapa de preparação, quanto às etapas finais de resposta e avaliação dos 

resultados. No entanto, cumpre destacar que nem todos os mecanismos da agência contam com a mesma 

riqueza de informações. Nem todos os mecanismos do portal receberam resposta em tempo hábil. Mesmo 
quando houve resposta, nem sempre essa resposta foi adequada e completa, ou suscitou a publicação de 

produtos finais pela agência.  

Para fins de análise da disponibilização de informação relevantes, tais como o documento de resposta da 

agência e os produtos finais, os mecanismos foram classificados nas categorias: Disponível, N/A (não se 

aplica), e N/D (não disponível). Os casos classificados com a categoria “Disponível” foram aqueles em que 

se constatou a presença do documento buscado no site do mecanismo. Cumpre destacar que os 

pesquisadores incumbidos de classificar os mecanismos não foram buscar informações em outras fontes 

ou em outras páginas do portal da agência. Considerou-se que, ainda que esses documentos existam e 
possam ser acessados de outra forma, o fato de não estarem disponibilizados no site do mecanismo junto 

com os demais documentos pertinentes já dificulta substancialmente o acesso dos participantes às 

informações, sendo possível considerar que haverá prejuízo à transparência.  

Assim, além da categoria “Disponível”, podemos ter 2 outros casos: N/A e N/D. Os casos classificados com 

a categoria N/A são aqueles em que os pesquisadores identificaram que não faria sentido a publicação do 

documento em questão. Um exemplo seria o dos mecanismos em que não houve nenhum participante e, 

por consequência, nenhuma manifestação da sociedade. Nesses casos não faria sentido a publicação de 
um relatório de análise de contribuições. Já a categoria N/D se destina aos mecanismos em que, de fato, 

constatou-se uma ausência de resposta da agência, ou de produto final. 

 

Documento de Resposta 

Assim sendo, uma primeira questão relevante, para fins de avaliação da transparência da atuação da 

agência, consiste em verificar em que casos a agência publicou análise das contribuições feitas aos seus 

mecanismos de participação social. Constata-se que, para 170 casos, dentre os 265 mecanismos de 

participação analisados neste relatório, a ANTT publicou relatório de análise das contribuições recebidas, 

na página dedicada àquele mecanismo. Isso significa que foi possível identificar a presença de relatório em 

64.2% dos casos. Em mais 3 casos, ou 1.1% do total, os pesquisadores consideraram que não faria sentido 

a publicação de um relatório, classificando o mecanismo como N/A. Em geral, isso se deveu ao fato de 
aquele mecanismo não ter recebido contribuições. Somadas, essas duas categorias respondem por mais 

de 65% dos casos em que a agência cumpriu a etapa de resposta, ou apresentando o relatório de análise 

das contribuições, ou deixando de apresentar quando não era possível ou necessário fazê-lo.  
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Assim, embora a agência cumpra essa etapa na maioria dos casos, não é pequena a proporção de casos 

em que o documento de resposta não está disponível. Um total de 92 mecanismos, ou 34.7% do total, foram 

classificados como N/D. O Gráfico 15, a seguir, mostra a proporção percentual, no universo de mecanismos 

estudados, que foram classificados em cada uma dessas categorias.  

 

Gráfico 15 – Disponibilidade de documento de resposta 

 
 

Em seguida, podemos ainda questionar se os documentos de resposta publicados pela agência atendem a 

padrões mínimos de completude e clareza das informações. No âmbito da ANTT, observa-se que os 

documentos de resposta variam, em termos qualitativos, de um mecanismo a outro.  

Os documentos mais completos e claros são aqueles que respondem de forma objetiva a cada contribuição 

oferecida, deixando evidente para o leitor se as sugestões de cada contribuinte foram ou não acatadas pela 

agência. As respostas individualizadas das contribuições são fundamentais para que o contribuinte possa 
saber se a agência acatou ou não suas sugestões e, em caso negativo, por quê sua contribuição não foi 

aceita. Além disso, é importante para o controle social mais amplo, ou seja, para que a sociedade como um 

todo saiba como a agência responde às contribuições que recebe e para que estudos de análise do impacto 

da participação de diferentes grupos sociais nas decisões da agência, como o que realizamos neste 

relatório, sejam possíveis. Nesse sentido, um problema recorrente em vários relatórios de análise de 

contribuição é a impossibilidade de se identificar o nome do autor da proposta, ou a que grupo de interesse 

ele pertence, nos casos em que a agência disponibiliza apenas o número do protocolo da contribuição. 
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Observamos esse problema em mecanismos posteriores a 201141, ou seja, posteriores à edição de normas 

internas da agência que estipulam a obrigatoriedade de identificação de todas as contribuições escritas.42 

Sobretudo nos casos em que há um grande volume de contribuições, é desejável que a agência inclua uma 

síntese estatística em seu relatório de resposta, com informações gerais sobre o mecanismo realizado e 

uma sistematização das informações recebidas por todos os contribuintes. A partir de 2011, as normas 

internas da agência passaram a prever expressamente que o relatório de resposta deveria conter 
“informações estatísticas sobre a Audiência Pública ou Consulta Pública”43. A inclusão de síntese estatística 

é particularmente desejável para alguns relatórios de resposta que chegam a ter centenas de páginas, o 

que os torna muito pouco acessíveis para observadores externos.  

Dessa forma, percebe-se que os relatórios de resposta da agência podem ser mais ou menos claros e 

completos44. Consequentemente, classificamos os documentos de resposta quanto à presença de respostas 

individualizadas e quanto à clareza das respostas dadas pela agência. A presença de respostas 

individualizadas e a clareza dessas respostas são sempre condições essenciais para que se possa 

considerar que a resposta da agência foi adequada às finalidades da participação social. O Gráfico 16, a 
seguir, apresenta a porcentagem de documentos sem respostas individualizadas, com respostas claras e 

com respostas não claras, no âmbito da ANTT.  

 

Gráfico 16 – Clareza e completude das respostas 

 

 
 
41 Podemos citar como exemplos os relatórios das audiências 144/2013, 145/2013 e 11/2014. 
42 Cf. o art. 22, § 2º da Resolução 3.663/11; o art. 23, § 2º da Resolução 3.705/11; e o art. 22, § 2º da Resolução 5.624/17. 
43 Essa determinação está prevista nos arts. 24, V da Resolução 3.663/11 e 25, V da Resolução 3.705/11. A Resolução 3.624/17 

trouxe previsão semelhante em seu art. 26, V. 
44 Podemos citar como exemplos de bons relatórios de resposta os que foram elaborados pela agência: para a Audiência 10/2015, 

para a Audiência 04/2016, para a Audiência 07/2017, para a Audiência 13/2017 e para Audiência 14/2017. 
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Os dados indicam que, na maior parte dos casos em que a agência respondeu, o fez de forma clara. No 

entanto, há uma quantidade bastante significativa de respostas não claras da agência. Em regra, os 

documentos da ANTT respondem às contribuições oferecidas: (i) aceitando-as de forma expressa (parcial 

ou totalmente), (ii) rejeitando-as por análise do conteúdo, (iii) rejeitando-as por versarem sobre tema fora do 

objeto do mecanismo ou (iv) prestando esclarecimentos adicionais. Em regra, a agência identifica seu 

posicionamento em um campo de “Resposta”, que é seguido de explicações adicionais em um campo para 
“Justificativa”. Os casos mais comuns de resposta não clara foram aqueles em que a agência ofereceu como 

resposta “Esclarecimentos”, mas em seguida, em sua justificativa, não endereçou adequadamente as 

sugestões que haviam sido formuladas pelo contribuinte. Uma análise detalhada dos relatórios de resposta 

revela, portanto, que a agência utiliza com frequência a resposta “Esclarecimentos” para suavizar a rejeição 

de propostas, ou para evitar o tratamento de questões que fogem dos seus interesses. Entendemos, 

portanto, que o uso que vem sendo dado pela agência a essa categoria de resposta prejudica a 

transparência dos seus relatórios. 

 
Além disso, conforme salientamos anteriormente, há casos em que a agência publica o relatório de resposta 

sem data. A ausência de data no relatório de resposta prejudica a avaliação do tempo de processamento 

das contribuições recebidas pela agência e a comparação com o tempo de produto final. Encontramos 28 

casos de relatórios de resposta sem data. O Gráfico 17, a seguir, representa o volume de relatórios datados 

e não datados. 

 

Gráfico 17 – Disponibilidade da data no relatório de resposta 
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Produto Final 

Por fim, cumpre ainda analisar a disponibilidade de produto final na página do mecanismo. Os mecanismos 

de participação da ANTT se destinam, em regra, à produção de resultados pré-determinados, que variam 

de acordo com a categoria de objetivo à qual o mecanismo pertence. O resultado de um mecanismo pode 

ser a elaboração ou revisão de um contrato, a atualização de uma tarifa, a criação de uma nova norma, a 

produção de um estudo técnico. Em todos esses casos, contudo, a publicação do produto na página do 

mecanismo é relevante para fins de transparência, facilitando o acesso do contribuinte ao resultado ao qual 

se destinou a sua contribuição. O contribuinte pode, assim, tomar conhecimento dos casos em que o texto 

final não atendeu às suas expectativas, mesmo quando a agência afirma ter acatado suas sugestões. Tendo 
em vista o grande volume de normas e de documentos técnicos publicados pela ANTT diariamente, não é 

uma tarefa trivial identificar quais foram os resultados de um determinado mecanismo de participação sem 

que essa informação esteja compilada na página do mecanismo, sobretudo para os agentes menos 

familiarizados com as práticas regulatórias da agência.  

Assim, o Gráfico 18, a seguir, mostra a proporção de mecanismos com ou sem disponibilidade de produto 

final, identificando também os casos de mecanismos em que essa análise “não se aplica” (N/A). A 

classificação N/A, nesse caso, indica os mecanismos que não se destinaram à produção de um resultado 
final45. Constatou-se que em 148 dos 265 mecanismos, correspondendo a 55,8% dos casos, a agência não 

disponibilizou produto final na página do mecanismo. 

 

Gráfico 18 – Disponibilidade do produto final 

 
 

 
45 Temos como exemplos os mecanismos que, logo nos primeiros anos de atividades da agência, destinaram-se a coletar 

informações sobre a qualidade dos serviços prestados por certas empresas, para fins de fiscalização, como a Audiência 001/1998 e 

a Audiência 003/1998. 
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Como visto, o produto final é um parâmetro importante a partir do qual podemos estimar se os mecanismos 

de participação estão cumprindo o propósito de efetivamente auxiliar as decisões da agência. Os objetivos 

estabelecidos pelo art. 32 do Decreto 4.130/02 para as audiências públicas da agência mostram a intenção 

do legislador de que a participação social sirva de real apoio aos processos decisórios da ANTT. A agência 

não está vinculada a adotar as sugestões recebidas nos mecanismos de participação social que promove, 

podendo optar por solução diversa mesmo quando houver uma substancial maioria de contribuições em 
sentido contrário à sua decisão final. No entanto, a realização desses mecanismos e a consideração de 

seus resultados são vinculantes para a agência em alguns casos, mesmo que a decisão final permaneça 

com a agência.  

Como explicado anteriormente, os dados levantados para o presente estudo permitem analisar as faixas de 

tempo decorrido entre a resposta da agência e o produto final do mecanismo. Esse período é relevante para 

a determinação da temporalidade do processamento de informações pela agência. No entanto, sua análise 

é particularmente impactada pela disponibilidade de informações: pela existência do documento de 

resposta, pela possibilidade de identificação da data desse documento, e pela publicação do produto final. 
Por esse motivo, optamos por separar a análise desse marco temporal das análises do tempo de preparação 

e do tempo de resposta. De um universo de 265 mecanismos, apenas em 51 casos foi possível calcular o 

tempo entre o documento de resposta e o produto final. O Gráfico 19, a seguir, mostra a frequência de faixas 

de tempo, contado em dias, entre a publicação do relatório de resposta e a publicação do produto final. 

 
 

Gráfico 19 – Faixas de tempo entre o documento de resposta e o 
produto final 
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A análise desse lapso temporal envolve questões relevantes relacionadas à transparência. Em primeiro 

lugar, porque foram identificados 2 casos em que a agência aprovou o produto final antes da publicação do 
relatório. Esses casos levantam dúvidas a respeito da devida consideração das contribuições oferecidas 

pela Diretoria. No outro extremo, temos ainda os mecanismos para os quais a agência demorou mais de 

300 dias para publicar o resultado final, após a elaboração do relatório.  

Esses resultados evidenciam a possibilidade de melhoria da transparência da agência em relação à forma 

como as informações recolhidas dos mecanismos de participação social são processadas e utilizadas nas 

decisões finais da agência. É possível que os prazos analisados acima não representem o real fluxo de 

processamento das informações no interior da agência. Os encarregados da tomada de decisões podem ter 

tido acesso a informações que ainda não haviam sido finalizadas ou publicadas pela agência. No entanto, 
mesmo nesses casos, seria desejável uma maior transparência da agência no processamento dessas 

informações. Somente quando a agência adota um alto padrão de transparência em relação ao uso das 

informações pode-se garantir que a participação social não se reverta em um expediente “pró-forma”, ou 

seja, em uma etapa burocrática que a agência cumpre sem a real intenção de subsidiar seu processo 

decisório.  

 
 
Participação 

Vimos até aqui que o presente estudo compreende, em primeiro lugar, um levantamento de dados acerca 

dos mecanismos de participação lançados pela ANTT no período de 2003 a 2019. Além dos dados 

referentes aos mecanismos em si, contudo, buscou-se também levantar dados acerca dos agentes sociais 

que participaram desses mecanismos, para que fosse possível aferir o perfil da participação social na ANTT 

e mensurar o impacto das manifestações dos diferentes grupos de interesse nas decisões da agência. 

Assim, passamos a seguir à análise dos dados levantados acerca dos participantes nos mecanismos da 

ANTT e do impacto de suas contribuições.  

 
 
Contribuintes 
 

A ANTT adota, em suas consultas e audiências públicas, procedimentos que visam facilitar o acesso de 

quaisquer interessados à participação social. Nos mecanismos da modalidade intercâmbio documental, a 

agência adota como prática a submissão simples de documentos eletrônicos para um endereço de e-mail 

criado pela agência para a finalidade específica de receber as contribuições no período indicado. Conforme 

explicado anteriormente, a agência estabeleceu, em seus regramentos internos, padrões mínimos de 

identificação das contribuições enviadas à agência por meio eletrônico ou físico. Nas audiências presenciais, 
os interessados em se manifestar oralmente devem inscrever-se previamente, e dispõem de tempo limitado 
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para formular suas intervenções. Nessas sessões presenciais, a agência aceita também documentos 

impressos, em formato físico, dos participantes. 

As análises de categorias de contribuintes a seguir valeram-se, sempre que possível, das informações 

disponibilizadas pela própria agência, em seu site ou nos documentos de resposta. Houve casos, contudo, 

em que essas informações precisaram ser complementadas pelos pesquisadores, por meio de pesquisas 

na internet e outros meios disponíveis, para que se obtivesse uma classificação correta da categoria de 
contribuinte que se manifestou no mecanismo.  

 

Categorias de contribuintes 

Com o objetivo de analisar o impacto das contribuições de cada grupo social nas decisões da agência, os 

contribuintes foram classificados em nove categorias: (1) Agente econômico regulado, (2) Agente econômico 

não regulado, (3)  Indivíduo interessado, (4) Consumidor/usuário, (5) Ator governamental, (6) Profissional, 

(7) Agente público, (8) Órgãos intersetoriais e (9) Outros. Além disso, avaliou-se, em cada uma dessas 

categorias, se o agente poderia ser classificado como entidade representativa da categoria, ou não.  

 

Agente econômico regulado e suas entidades representativas 

Nessa categoria, encontram-se os agentes que atuam no setor de transporte terrestre, em atividades 

reguladas pela ANTT, assim como as entidades representativas dos interesses desses atores. Dividimos 

essa categoria em subcategorias, com o objetivo de permitir uma análise mais detalhada do perfil de 

participação dos regulados e o impacto dos diferentes ramos econômicos do setor de transporte nas 

decisões da agência. Assim sendo, a partir dos casos encontrados na base, os agentes econômicos 
regulados foram subdivididos em 4 subcategorias: (i) Transportadora46; (ii) Transportador Autônomo47; (iii) 

Concessionária Rodoviária; e (iv) Concessionária Ferroviária. 

 

Agente econômico não regulado e suas entidades representativas  

Os agentes econômicos não regulados são os contribuintes que desempenham atividade econômica 

empresarial não diretamente regulada pela ANTT. Fala-se em “não diretamente regulados” porque esses 

agentes podem ter relações significativas com o setor de transportes. Podem, em alguns casos, depender 

 
 
46 A opção por estabelecer apenas a categoria “Transportadora”, sem diferenciar as contribuições de transportadoras rodoviárias e 

ferroviárias decorre da baixa presença de contribuições de transportadoras ferroviárias nos mecanismos da ANTT. A ampla maioria 

das contribuições feitas por empresas transportadoras advieram do setor rodoviário. Possivelmente isso se explica pelo elevado grau 

de concentração no setor ferroviário, que conta com poucas empresas, em contraste com um nível muito menor de concentração no 

setor rodoviário, no qual atuam um conjunto muito mais vasto de empresas aptas a participar dos mecanismos da ANTT.  
47 A categoria Transportador Autônomo corresponde, na maior parte dos casos, à figura do caminhoneiro, que presta 

autonomamente serviços de transporte rodoviário de cargas. 
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indiretamente do setor de transportes terrestres para a manutenção de suas atividades. Encontramos nessa 

categoria, por exemplo, agentes que atuam em setores agrícolas e que dependem de transporte terrestre 

para o escoamento de sua produção, para os centros urbanos próximos ao litoral, ou para exportação.  

Encontramos nessa categoria também atores da indústria, que produzem veículos, ou insumos para a 

produção de veículos ou para a manutenção da infraestrutura de transportes. Instituições de crédito 

envolvidas no financiamento de investimentos na infraestrutura de transporte terrestre também se 
enquadram nessa categoria, juntamente com os atores que prestam outros serviços mais diretamente 

ligados ao setor de transporte, como hospedagem à beira da estrada ou pontos de venda, abastecimento e 

alimentação destinados aos usuários de vias terrestres.  

Todos esses atores têm em comum o fato de não serem diretamente regulados pela ANTT, mas terem 

interesse relevante na atuação regulatória dessa agência. 

 

Indivíduos interessados 

Foram classificados como indivíduos interessados todos os indivíduos que se manifestam na qualidade de 
pessoas físicas, sem especificar o grupo de interesses a que pertencem. A Resolução 5.624/2017 prevê, 

em seu art. 2º, § 2º, que “As Consultas Públicas e Audiências Públicas serão sempre abertas ao público”. 

Assim, quaisquer interessados podem se apresentar, na qualidade de pessoa física, para prestar 

contribuições. Entretanto, nesses casos não é possível aferir ao certo se determinado contribuinte que se 

apresenta como pessoa física integra ou não uma das demais categorias de participantes.  

A solução adotada, nesses casos, foi classificar tais contribuições na categoria indivíduos interessados, de 

forma a evitar conclusões precipitadas acerca da natureza dessas contribuições. Veremos, no entanto, que 
a participação destacada dessa categoria nos mecanismos da ANTT sugere a necessidade de melhor 

identificação dos grupos de interesse a que cada agente está relacionado. 

 

Consumidor/usuário e entidades consumeristas 

Nessa categoria se inserem os indivíduos que se apresentam expressamente como consumidores ou 

usuários dos serviços de transportes, e também as entidades de representação dos interesses 

consumeristas. Essas entidades têm como missão defender direitos e interesses dos usuários ou 

beneficiários do setor regulado. 

As entidades consumeristas atuantes no setor de transportes podem ser aquelas de missão ampla, que 

atuam em defesa de todos os tipos de consumidores, como a Associação Brasileira de Defesa do 

Consumidor (ABDC). Neste grupo de entidades que atuam com escopo amplo estão entidades estatais, 

como os PROCONs dos estados. Em outros casos, contudo, temos entidades de propósito mais específico, 

destinadas a grupo mais delimitado de consumidores, como é o caso da Associação Nacional dos Usuários 

do Transporte de Cargas (ANUT) e da Confederação Nacional dos Usuários de Transportes (CONUT).  
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Atores governamentais e suas entidades representativas 

Atores governamentais são organizações estatais não empresariais, pertencentes a órgãos dos três 

poderes, bem como os órgãos de controle (e.g. tribunais de contas, Controladoria Geral da União), o 

Ministério Público, entre outros. Em alguns casos, constata-se também a participação de membros da 

própria agência – geralmente de uma superintendência distinta da que lançou o mecanismo – que se utilizam 
do mecanismo de participação para apresentar suas experiências com o objeto discutido, ou com temas 

correlacionados, e oferecer sugestões acerca das soluções mais apropriadas. 

 

Profissionais da área de transporte e suas entidades representativas 

Foram classificados na categoria de profissionais os agentes que desenvolvem atividade profissional ligada 

ao setor de transportes terrestres, ou que dispõem de algum conhecimento especializado que indique a 

possibilidade de tratar de questões de fundo técnico de interesse da agência, tais como engenheiros, 

funcionários do corpo técnico e administrativo das empresas que atuam no setor de transporte, como 
empregados de concessionárias de transporte.  

 

Agente Público 

Foram classificados na categoria dos agentes públicos os indivíduos que se manifestam nos mecanismos 

de participação da ANTT afirmando que atuam em órgãos do governo, mas que apresentam suas 

contribuições em caráter pessoal, sem representar o órgão em que atuam.  

 
 

Órgãos intersetoriais  

Órgãos intersetoriais são entidades compostas por representantes de múltiplos setores da sociedade – 

governo, agentes empresariais e sociedade civil. Embora atuem na formulação e implementação de políticas 

públicas, estas entidades não são estatais48.  

 
 

Outros atores 

Todas as demais entidades não pertencentes a nenhuma das categorias anteriores, como universidades, 

sindicatos de trabalhadores, escritórios de advocacia, dentre outros, foram classificadas na categoria outros.  

A Figura 3, a seguir, apresenta um organograma dessas categorias de contribuintes. 

 

 
 
48 Um exemplo seria o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio Verde (CODERV). 
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Figura 3 – Organograma das categorias de contribuintes 
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Número de contribuintes por audiência pública 

Uma primeira questão relevante na análise do perfil das contribuições no âmbito da ANTT diz respeito ao 

volume de participantes que os mecanismos da agência geralmente atraem. Cumpre destacar, em primeiro 

lugar, que os dados apresentados acima refletem uma análise dos mecanismos para os quais foi possível 

identificar o número de participantes. Em alguns casos, contudo, a agência não publicou relatórios de análise 
das contribuições e, assim, nem sempre foi possível identificar o número de participantes dos mecanismos. 

Assim sendo, conseguimos identificar o número de participantes de 200 mecanismos, dentre as 265 

audiências e consultas públicas realizadas no período estudado.  

As análises que se seguem partem desse universo de 200 mecanismos. Embora haja alguns poucos casos 

de mecanismos de participação da ANTT que atraem centenas de participantes, a ampla maioria dos 

mecanismos atraem um número bem mais reduzido de contribuintes. O Gráfico 20, a seguir, apresenta a 

frequência de mecanismos em diferentes faixas de número de participantes. 

 

Gráfico 20 – Faixas de participação (frequência)  

 
 

Como se pode observar, um número reduzido de mecanismos contou com mais de 50 participantes. A faixa 

que concentra a maior parte dos mecanismos é aquela em que houve entre 1 e 5 participantes. Diante dessa 
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distribuição, optou-se por seguir o padrão adotado até aqui, classificando como outliers e excluindo da 

análise os mecanismos com número de participantes mais do que 3 desvios padrões acima da média49. 

Partindo do conjunto remanescente de mecanismos, podemos analisar como o número de participantes 

evoluiu ao longo do tempo. A média geral encontrada foi de 29,85 participantes por mecanismos. O Gráfico 

21 apresenta as distribuições dos mecanismos por número de participantes, em cada ano. Observa-se ainda 

que não houve uma clara tendência de aumento no número de contribuintes que participam de cada 
mecanismo, com as medianas das distribuições anuais oscilando pouco ao longo dos anos50. Os pontos 

que representam os potenciais outliers das distribuições anuais revelam que os mecanismos com números 

muito altos de participantes se encontram esparsamente distribuídos ao longo dos anos.  

 

Gráfico 21 – Número de participantes por ano 

 
 
 
 

Em seguida, podemos analisar as distribuições do número de participantes em relação a cada categoria de 

objetivo ou em relação aos mecanismos classificados com um mesmo tema. No primeiro caso, encontramos 

diferenças muito sutis entre as categorias de objetivos51, sugerindo que essa variável é pouco relevante 

 
 
49 Um total de 2 mecanismos foram assim excluídos da análise. 
50 O ano de 2009 parece se destacar dos demais, mas só foi possível calcular o número de participantes para 3 mecanismos 

realizados nesse ano, de forma que esse resultado não tem um claro significado estatístico. 
51 Novamente, não consideramos relevante o resultado da categoria Políticas Públicas devido ao número reduzido de mecanismos 

classificados nessa categoria. 
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para a compreensão do número de participantes que cada mecanismo atrai. Analisando as distribuições do 

número de participantes por tema, por outro lado, podemos visualizar uma tendência suave a que os 

mecanismos destinados à discussão da exploração da infraestrutura atraiam números mais altos de 

participantes. No que tange à regulação dos modais propriamente ditos, observamos que o Transporte 

Rodoviário atrai um número de participantes substancialmente maior que o Transporte Ferroviário. Por fim, 

os temas direcionados às funções da própria agência (Processo Administrativo, Administração e 
Planejamento) foram os que atraíram menos participantes. Os Gráficos 22 e 23, a seguir, apresentam, 

respectivamente, a distribuição dos números de participantes para cada categoria de objetivos e para cada 

tema. 

 

Gráfico 22 – Número de participantes por objetivo 

 
 
 
Gráfico 23 – Número de participantes por tema 
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Número de contribuintes por categoria 

Nos mecanismos de participação da ANTT, a categoria Indivíduo Interessado é a que mais aparece nos 

relatórios de participação da agência. Nessa categoria, incluímos os indivíduos que se apresentam como 

pessoa física, sem indicar o grupo de interesse a que pertencem. A presença acentuada dessa categoria 

nos dados de números de participantes assinala, em primeiro lugar, a necessidade de que se promova uma 
melhoria no sistema de identificação das contribuições para que se possa determinar o grupo de interesses 

a que pertence cada participante. Isso é particularmente importante para aferir a participação da 

subcategoria de agente econômico regulado Transportador Autônomo, composta majoritariamente por 

caminhoneiros52. Ademais, cumpre destacar que o número de aparições de cada categoria de participantes 

não necessariamente implica na apresentação de manifestações autônomas por esses participantes.  

O Agente Econômico Regulado do setor de transportes foi a segunda categoria que mais participou das 

audiências e consultas públicas da ANTT, com 910 aparições, seguido pela categoria Agente Econômico 

Regulado, que teve 365 aparições. Juntas, essas categorias respondem por cerca de 29% das aparições 
nos mecanismos da agência, revelando um peso substancial dos agentes econômicos nos mecanismos da 

agência. O Gráfico 24 apresenta o número total de aparições de cada categoria de participante. 

 

Gráfico 24 – Participação por categoria de participante 

 
 

 
52 É possível que esses indivíduos estejam se apresentando como pessoas físicas, sem se identificar, o que distorceria os resultados 

a seguir, gerando uma sub-representação da categoria Agente Econômico regulado e, dentro dessa categoria, uma sub-

representação da sub-categoria Transportador Autônomo. O impacto dessa distorção pode ser significativo, tendo em vista que, 

como vimos anteriormente, a maioria dos mecanismos da ANTT versam sobre temas ligados ao modal rodoviário. 
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Em seguida, podemos ainda discriminar a participação de cada subcategoria que compõe a categoria 

Agente Econômico Regulado. O resultado aponta para uma ampla prevalência de participação das 

Transportadoras. No entanto, cumpre ressalvar novamente a possibilidade de que a categoria Transportador 

Autônomo, composta majoritariamente por caminhoneiros, esteja sub-representada nos dados que se 

seguem. Como dito, quando esses caminhoneiros se apresentam como indivíduos sem indicar a atividade 

que exercem, eles são classificados como Indivíduo Interessado, pois não há como saber que se trata de 
um prestador autônomo de serviços de transporte. Por essa razão, as aparições registradas como 

Transportador Autônomo são em muitos casos de entidades representativas dos interesses dos 

caminhoneiros, tais como a União Nacional dos Caminhoneiros (UNICAM) e a Associação Brasileira dos 

Caminhoneiros (ABCAM). 

 
 
Gráfico 25 – Participação entre as subcategorias de agentes regulados 

 
 
 
Contribuições 
 

Passamos agora à análise quantitativa das contribuições oferecidas pelos atores sociais aos mecanismos 
de participação da ANTT e do impacto dessas contribuições sobre as decisões da agência. 

 

Número de manifestações por mecanismo 

Passamos a seguir à consideração do número de manifestações por mecanismo. O Gráfico 26, a seguir, 

apresenta a frequência de mecanismos que receberam número total de manifestações dentro de diferentes 
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faixas ajustadas para a conveniência da visualização. Podemos observar que houve variações 

significativas53 entre os mecanismos, quanto ao número de manifestações recebidas54. Dentre as faixas 

escolhidas, a que concentrou o maior número de mecanismos foi a de 1 a 10 manifestações55.  

 

Gráfico 26 – Número de manifestações por mecanismo  

 
 
 
 

 
 
53 O desvio padrão encontrado para essa distribuição foi de 217,06 manifestações. 
54 É preciso, no entanto, ter cuidado ao avaliar a causa dessa variabilidade de manifestações entre os mecanismos, tendo em vista 

que a própria ANTT adota regras inconsistentes para o tratamento das contribuições que recebe. Por vezes a agência trata a 

manifestação do participante como uma contribuição única mesmo quando foram formuladas sugestões distintas, enquanto em 

outros casos a agência opta por desmembrar a contribuição entre cada pedido formulado pelo participante. 
55 Cumpre destacar que a contagem do número de manifestações adotou regra especial de contagem nos casos de manifestações 

apresentadas em conjunto. Esses casos oferecem problemas para a análise que não possuem solução ideal. Se contabilizarmos 

cada manifestação separadamente, podemos representar indevidamente alguns mecanismos como tendo recebido alto volume de 

contribuições da sociedade quando, na verdade, só há poucas contribuições sendo realizadas. Por outro lado, tratar essas 

manifestações como apenas uma contribuição isolada dificulta, posteriormente, a análise do impacto das contribuições dos diferentes 

grupos sociais. Há mecanismos em que esse tipo de problema adquire grande proporção. A opção por seguir a forma como a 

agência tratou as contribuições e distribuir o peso da manifestação entre os participantes foi o melhor jeito encontrado para lidar com 

essas dificuldades. Como consequência, os números de manifestações de um contribuinte passam a admitir valores não inteiros, 

pois, se 4 contribuintes oferecem conjuntamente uma única contribuição, será somado 0,25 ao número de manifestações de cada um 

deles. 
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Embora a ampla maioria dos mecanismos tenha apresentado menos de 150 manifestações, observamos a 

presença de alguns mecanismos com números muito altos de manifestação, alguns com mais de 1.000 

manifestações56. Assim sendo, optamos por seguir o mesmo critério utilizado até aqui, classificando como 

outliers e excluindo da análise os mecanismos com número de manifestações mais do que 3 desvios 

padrões acima da média57. 

Partindo do conjunto remanescente de mecanismos, calculamos uma média geral de 95,69 manifestações 
por mecanismo. Em seguida, passamos à comparação das distribuições de número de manifestações por 

mecanismo para cada categoria de objetivos. A análise mostra que o engajamento nos mecanismos variou 

substancialmente entre as categorias de objetivos. A maior parte dos mecanismos da categoria Produção 

de Conhecimentos receberam número de contribuições acima da média, ao passo que mais de ¾ dos 

mecanismos da categoria Normas e Regulamentos receberam um número de contribuições inferior à média, 

tendo essa categoria apresentado mediana substancialmente abaixo da média: a metade dos mecanismos 

dessa categoria receberam 30 manifestações, ou menos. O Gráfico 27, a seguir, mostra as distribuições do 

número de manifestações por mecanismo, para cada categoria de objetivo. 

 

Gráfico 27 – Número de manifestações por mecanismo por objetivo 

 
 
 

 
 
56 O caso mais extremo foi o da Consulta Pública 002/2009, que recebeu 1442 manifestações. O tema foi o Projeto de implantação 

do Trem de Alta Velocidade – TAV, que ficou conhecido como o Projeto do Trem Bala, o qual ligaria as cidades do Rio de Janeiro, 

São Paulo e Campinas.  
57 Um total de 5 mecanismos foram excluídos dessa forma das análises que se seguem. 
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Podemos também verificar como o número de manifestações varia entre mecanismos classificados com os 

diferentes temas. Novamente observamos diferenças substanciais no engajamento dos atores sociais com 

temas distintos. Os temas Consumidor/Usuário, Gestão Tarifária e Administração e Planejamento 

receberam números substancialmente mais baixos de manifestações: cada um teve apenas um mecanismo 

com número de manifestações superior à média geral. Quanto à relação entre os modais de transportes, 

observamos novamente uma tendência a um engajamento mais substancial nos mecanismos que tratam do 
modal rodoviário. Os mecanismos classificados com o tema Transporte Rodoviário apresentaram números 

de manifestações substancialmente mais altos do que o tema Transporte Ferroviário58. A comparação entre 

o número de manifestações dos mecanismos que tratam dos temas Exploração de Infraestrutura Rodoviária 

e Exploração de Infraestrutura Ferroviária apresenta tendência análoga, embora mais sutil. O Gráfico 28, a 

seguir, mostra as distribuições do número de manifestações dos mecanismos classificados com cada tema. 

 

Gráfico 28 – Número de manifestações por mecanismo por tema 

 
 
 

Por fim, os dados nos permitem identificar os agentes que mais participaram nos mecanismos da ANTT. A 
Tabela 2, a seguir, apresenta uma listagem dos agentes que participaram com mais frequência dos 

mecanismos da ANTT, com indicação do número de mecanismos em que o agente participou, seu número 

total de manifestações e a mediana do número de manifestações por mecanismo59. Note-se que 5 dos 10 

 
 
58 Os mecanismos classificados com o tema Transporte Rodoviário receberam uma média de número de 107,47 manifestações, com 

mediana de 58 manifestações, ao passo que os mecanismos classificados com o tema Transporte Ferroviário receberam uma média 

de 81,79 manifestações, com mediana de 19,5 manifestações. 
59 Os valores da coluna “Número de Manifestações” foram aproximados para o valor inteiro mais próximo. Como dito anteriormente, a 

soma do número total de manifestações gera valores decimais por conta da regra especial de contagem, explicada na Nota de 
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participantes mais assíduos nos mecanismos da ANTT são entidades representativas de grupos de 

interesse. O agente que mais participou dos mecanismos, por outro lado, foi um ator governamental: a 

Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE), órgão de advocacia da concorrência ligado ao 

Ministério da Fazenda que teve também presença destacada nos mecanismos de participação social de 

outras agências60. Ademais, é interessante notar que a própria ANTT aparece como um dos atores que mais 

participam dos seus próprios mecanismos. Como indicado anteriormente, em 2017 a agência criou um 
procedimento específico destinado a permitir debates entre os diferentes departamentos da agência, de 

forma a diminuir incoerências e choques intrainstitucionais. Esse procedimento é a consulta interna, e de 

fato, a presença destacada de agentes da própria agência em mecanismos de participação social sugere a 

utilidade de um foro interno de debates.    

 

Tabela 2 – Agentes que mais participaram 

 
 
 
Impacto das Contribuições 
 

Partindo das análises realizadas anteriormente acerca do número de participantes por categoria e do volume 

de manifestações em cada mecanismo, passamos ao estudo do impacto das contribuições oferecidas às 

audiências e consultas públicas da ANTT. Para tanto, avaliou-se como a agência respondeu às 

contribuições que recebeu de cada contribuinte. Para tanto, primeiramente os contribuintes foram 

 
 
Rodapé 55, que é aplicável aos casos de contribuições apresentadas conjuntamente por mais de um participante. Nesses casos, 

dividiu-se o peso de uma contribuição entre os atores que apresentaram aquela contribuição conjuntamente. 
60 Cumpre destacar, contudo, que a SEAE foi extinta em janeiro de 2018, sendo substituída por dois novos órgãos: a Secretaria de 

Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria (Sefel) e a Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência 

(Seprac). Ver: https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/carta-de-servicos/lista-de-servicos/seae (Acesso em: 26 ago. 2020). 
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identificados e classificados pelos pesquisadores. Em seguida, suas contribuições foram catalogadas 

quanto ao seu impacto, para fins de identificação de padrões de interação entre a agência e os diferentes 

grupos sociais nos mecanismos de participação.  

A classificação das contribuições quanto ao seu impacto admitiu 5 categorias distintas: aceitas, rejeitadas, 

não se aplica (N/A), não está claro (N/C) e não disponível (N/D). Para diferenciar as contribuições aceitas e 

não aceitas, seguimos a indicação dada pela própria agência, mas foram consideradas como aceitas as 
contribuições que a agência acatou apenas parcialmente. Essa regra simplificadora foi empregada porque 

diferentes agências adotaram critérios distintos para classificar uma contribuição como “parcialmente 

aceita”. Assim sendo, optou-se por uma codificação simplificada do impacto das contribuições que 

permitisse comparações futuras entre as agências.  

A categoria N/A foi utilizada para casos em que a agência não estava em condições de aceitar ou não o teor 

da contribuição. Isso ocorre quando a contribuição não oferece nenhuma sugestão concreta, quando foge 

do tema da consulta, ou quando pede algo que está fora das competências da agência.  

A categoria N/C foi utilizada para casos em que, embora a agência tenha respondido diretamente a 
determinada contribuição, o texto de resposta não permite concluir com certeza se a agência acatou ou não 

a sugestão do contribuinte. Por vezes a agência faz comentários gerais à contribuição, sem oferecer 

resposta definitiva, ou em outros casos a agência ignora, em sua resposta, aspectos importantes da 

contribuição oferecida. Como explicamos na seção deste relatório que trata de transparência, a ANTT com 

frequência oferece a resposta “Esclarecimentos”, mas não deixa claro em sua justificativa que elementos da 

contribuição serão ou não acatados.  

Por fim, a categoria N/D foi utilizada para os casos em que uma determinada contribuição não é respondida 
diretamente pela agência. 

O Gráfico 29, a seguir, mostra as proporções de cada categoria nas respostas encontradas. A maior parte 

das contribuições ou foram rejeitadas (31,4%), não obtiveram resposta (20,6%) ou foram respondidas de 

forma não clara (25,6%). Assim, uma proporção reduzida das contribuições teve respostas favorável da 

agência (16,8%), sendo aceitas total ou parcialmente. O resultado revela que, na ampla maioria dos casos, 

os contribuintes não têm suas sugestões acatadas, nem mesmo parcialmente, ou não recebem respostas 

satisfatórias da agência para verificar se suas contribuições foram ou não acatadas. 
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Gráfico 29 – Impacto das contribuições (percentuais) 

 
 

Tendo as proporções gerais de impacto como referência, passamos em seguida ao estudo do impacto das 

diferentes categorias de participantes. O Gráfico 30 apresenta o impacto das contribuições das distintas 

categorias de participantes em termos percentuais. Os dados revelam que a categoria Indivíduo Interessado 

apresentou taxas de sucesso de cerca de 8%, significativamente mais baixas do que as demais categorias. 

Por outro lado, a categoria Profissional da Área de Transporte obteve a mais alta taxa de sucesso, com 

cerca de 35% de suas contribuições acatadas total ou parcialmente pela agência. 

 

Gráfico 30 – Impacto das contribuições por categoria de participante  
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A menor efetividade das contribuições da categoria de Indivíduos Interessados pode resultar do próprio fato 

de que esses contribuintes não identificam a categoria de interesse a que pertencem. Estudos 

suplementares são necessários para que se possa identificar possíveis causas para a disparidade no 

impacto das contribuições das diferentes categorias. Esses estudos, além de buscar medidas adicionais 

para quantificar o problema, podem complementar a análise realizada aqui com avaliações qualitativas do 

conteúdo das contribuições. 

Aprofundando essa análise, podemos verificar como as taxas de impacto das contribuições variaram no 

interior da categoria de agentes econômicos regulados. Para estabelecer um parâmetro de comparação, 

calculamos a taxa de sucesso da categoria como um todo, que foi de cerca de 23%, indicando que quase 

¼ das contribuições desses agentes foram acatadas pela agência. Em seguida, apresentamos os 

percentuais das classificações de impacto para cada subcategoria de agente regulado. Podemos assim não 

apenas avaliar se alguma categoria se destaca substancialmente das demais, como também identificar se 

as subcategorias que mais participam obtêm respostas significativamente mais positivas. Os dados, no 

entanto, não apresentam diferenças significativas nas taxas de impacto. O Gráfico 31, a seguir, mostra o 
impacto das diferentes subcategorias de agentes regulados, em termos absolutos (à esquerda) e 

percentuais (à direita). Note-se que as taxas percentuais de aceitação não variaram substancialmente entre 

as subcategorias. 

 

Gráfico 31 – Impacto das contribuições por subcategoria de agente 
econômico regulado 
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Outra consideração interessante diz respeito aos agentes que, individualmente, mais participam dos 

mecanismos instaurados pela ANTT. Pode-se questionar se a experiência de um ator específico com os 

mecanismos de participação da agência resulta em taxas mais altas de contribuições aceitas. O Gráfico 32, 

a seguir, mostra as taxas de impacto dos agentes mais ativos. Verifica-se o resultado curioso de que, dentre 

os agentes mais ativos, a própria ANTT foi a que obteve taxas de êxito mais significativas, seguida da SEAE. 
 
 

Gráfico 32 – Impacto das contribuições dos agentes mais ativos  

 
 
 

Por fim, podemos ainda analisar se as entidades representativas possuem impacto privilegiado sobre as 

decisões da agência. Com exceção da categoria Indivíduo interessado, todas as demais categorias de 

participante admitem a possibilidade de que a contribuição seja realizada por um ator isolado da categoria, 

ou por uma entidade que representa a categoria como um todo, ou um subgrupo relevante dentro da 

categoria. Seria razoável supor que as contribuições de entidades representativas, por consolidarem a 
representação de um grupo mais amplo de interesses, teriam propensão a exercer maior influência sobre 

as decisões do regulador, como de fato ocorre em outras agências61. Com efeito, observa-se na ANTT que 

as entidades representativas, apesar de terem apresentado um volume menor de manifestações, obtiveram 

taxa de êxito de cerca de 26%, substancialmente maior do que a dos agentes individuais. Os Gráficos 36 e 

37, a seguir, mostram a relação entre os dois grupos, em termos absolutos e percentuais, respectivamente. 

 

 
 
61 A análise realizada pelo Projeto Regulação em Números em outras agências de fato revelou uma tendência a um maior impacto 

das contribuições de entidades representativas. Na ANA, por exemplo, mais de 60% das contribuições de entidades representativas 

foram aceitas pela agência, ao passo que as entidades não representativas obtiveram taxa de êxito de cerca de 45%. 
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Gráfico 33 – Impacto das contribuições das entidades representativas 
(números absolutos) 

 

 

Gráfico 34 – Impacto das contribuições das entidades representativas 
(percentuais) 
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Principais achados 

A seguir, apresentamos os principais achados deste estudo. 

• Em relação ao uso dos mecanismos de participação social, verificou-se que a ANTT não 

aumentou substancialmente sua utilização de audiências e consultas públicas ao longo do período 

estudado. O número máximo de mecanismos instaurados pela agência em um mesmo ano ocorreu 

em 2007, com o total de 24 mecanismos, e o mínimo se deu em 2009, com 7 mecanismos.62  

• O objetivo dos mecanismos da agência foi, na maior parte dos casos, a produção normativa, tendo 
a categoria Normas e Regulamentos respondido por cerca de 65% das audiências e consultas 

públicas da ANTT no período. O segundo objetivo mais frequente foi a gestão de Atos e Contratos, 

que compreendeu 28% dos mecanismos. A alta concentração de mecanismos nessas duas 

categorias de objetivos revela que a ANTT mantém o recurso à participação como uma prática 

limitada a finalidades específicas, relacionadas a um escopo reduzido de processos decisórios da 

agência63.  

• Quanto aos temas dos mecanismos, verifica-se um peso destacado para o modal rodoviário, 
quando comparado ao ferroviário. Os temas “Transporte rodoviário” e “Exploração da infraestrutura 

rodoviária” estão presentes em 44,5% e 14% dos mecanismos de participação da ANTT, 

respectivamente, ao passo que os temas “Transporte ferroviário” e “Exploração da infraestrutura 

ferroviária”, foram encontrados em 18,5% e 7,2% dos mecanismos, respectivamente. Curiosamente, 

essa significativa desproporção entre os modais se apresentou de forma mais acentuada nos 

mecanismos destinados à elaboração e revisão de Normas e Regulamentos, ao passo que nos 
mecanismos destinados à gestão de Atos e Contratos, houve um equilíbrio maior entre os modais, 

com apenas uma tênue prevalência do modal rodoviário.  

• A análise do tempo de preparação dos mecanismos indicou algumas relações interessantes com 

as categorias de objetivo e de tema. Quanto ao objetivo, os mecanismos destinados à gestão de 

Atos e Contratos, além de na maioria dos casos terem apresentado tempo de preparação inferior à 

 
 
62 A ausência de um padrão de crescimento do número de mecanismos ao longo dos anos estudados pode ser parcialmente 

atribuída ao fato de que a agência introduziu outras modalidades de participação social, notadamente a Tomada de Subsídios e a 

Reunião Participativa, as quais não foram incluídas nesta análise. No entanto, se considerarmos que essas modalidades são 

frequentemente utilizadas em conjunto com as audiências e consultas públicas, em um estágio anterior do debate, percebemos que 

de fato o número de processos decisórios subsidiados por mecanismos de participação social provavelmente não apresentou 

aumento significativo ao longo do período estudado. 

63 É interessante notar, contudo, que o uso de modalidades alternativas de mecanismos, como a Tomada de Subsídios e a Reunião 

Participativa, tem o potencial de diversificar o debate em torno das propostas da agência, podendo também contribuir para que as 

intervenções da sociedade ocorram em uma etapa mais inicial do processo decisório da agência. Estudos complementares a este 

são necessários para a compreensão das dinâmicas entre as diferentes modalidades de mecanismo da agência. 
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média geral, revelaram também mediana mais baixa do que a dos mecanismos da categoria Normas 

e Regulamentos. Pode-se ainda observar que, quanto ao tema, houve uma tendência a tempos de 

preparação um pouco menores nos mecanismos que versaram sobre temas relativos ao modal 

rodoviário, quando comparados aos que versaram sobre os temas do modal ferroviário. 

• A análise do tempo de resposta da agência, por sua vez, revelou que a ANTT não acelerou seu 
processo decisório durante do período estudado. Não só o tempo de resposta não apresentou 

tendência de queda, como os anos em que os tempos de resposta foram mais baixos estão 

concentrados no início da série histórica. O estudo revelou ainda que os mecanismos classificados 

na categoria Atos e Contratos apresentaram tempos de resposta sistematicamente mais altos do 

que a média geral de 97,01 dias. Essa categoria apresentou média de tempo de resposta de 128,91 

dias, e mediana de 115 dias.  

• Em relação à transparência, os achados mais importantes dizem respeito à disponibilização de 
documentos relativos ao posicionamento da agência diante das contribuições. Constatou-se a 

ausência de documento de resposta da agência em 34,7% dos mecanismos levantados. Dentre os 

mecanismos que obtiveram documento de resposta, em 20,6% dos casos não foi possível identificar 

respostas individualizadas às contribuições oferecidas, ao passo que em 25,6% dos casos as 

respostas oferecidas não foram claras quanto ao resultado da contribuição analisada. A ausência 

de clareza nesses documentos se deve sobretudo à utilização frequente da resposta 
“Esclarecimentos”, geralmente seguida de um tratamento pouco sistemático da contribuição 

oferecida, no qual sugestões acabam permanecendo sem resposta ou recebem tratamento ambíguo 

que não permite aferir se a agência aceitou ou não o que lhe foi proposto. Além disso, em 55,8% 

dos mecanismos analisados, a agência não disponibilizou o produto final no site do mecanismo, 

dificultando assim o acesso do contribuinte ao resultado final do processo decisório do qual 

participou. Por fim, cabe ainda destacar que cerca de 16% dos documentos de resposta não 

estavam datados, gerando dificuldades para se aferir o tempo de resposta da agência.  

• Os dados de participação nos mecanismos da ANTT, por sua vez, indicam a categoria indivíduo 
interessado como aquela que mais apareceu nos mecanismos da agência. Isso se deve à existência 

de um grande volume de pessoas físicas que se apresentam sem identificar a categoria de 

interesses a que pertencem, o que suscita dúvidas sobre se esses indivíduos representam os 

interesses da categoria dos transportadores autônomos (caminhoneiros), da categoria dos 

consumidores, ou de uma outra categoria. Além disso, um problema frequente nos relatórios de 

análise das contribuições da ANTT é a ausência de identificação dos participantes: em alguns 
documentos as contribuições aparecem apenas com o número do protocolo, sem indicar quaisquer 

informações sobre quem as formulou.  

o Após a categoria indivíduo interessado, as categorias que mais participaram foram as 

relacionadas aos grupos econômicos: agente econômico regulado e agente econômico não 
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regulado. Destaca-se também o fato de que a categoria Ator Governamental respondeu 

também por uma parcela relevante dos participantes nos mecanismos da ANTT. 

o Os mecanismos analisados atraíram, em média, cerca de 30 participantes. O número de 

participantes não variou muito entre as categorias de objetivos. Quanto ao tema, 

observamos um número maior de participantes nos mecanismos que versaram sobre 

Transporte rodoviário, quando comparados aos que versaram sobre Transporte ferroviário. 
Além disso, os mecanismos que trataram da Exploração da infraestrutura ferroviária foram 

os que apresentaram a distribuição mais dispersa, com desvio padrão de 98,63 

participantes. 

• Por fim, foram analisadas também as respostas individuais da agência para cada contribuição, com 

o objetivo de aferir o impacto das contribuições dos diferentes grupos sociais sobre o processo 

decisório da agência. 

o Verificou-se que 31,4% das contribuições apresentadas nas consultas e audiências da 

ANTT foram rejeitadas, ao passo que 16,8% das contribuições foram acatadas ou 

parcialmente acatadas64. Em um número significativo de casos, a agência não disponibilizou 

resposta individual (20,6% dos casos) ou a resposta oferecida não foi clara, dificultando a 

classificação da contribuição em rejeitada ou aceita (25,6% dos casos). Assim, constata-se 

que a taxa de aceitação de contribuições na ANTT é baixa, se comparada à de outras 

agências reguladoras federais.65 

o Constatou-se a presença de agentes específicos que participaram de forma recorrente dos 
mecanismos da ANTT. O agente mais ativo foi um ator governamental: a Secretaria de 

Acompanhamento Econômico (SEAE), que participou de 62 mecanismos da ANTT. Além 

disso, constatou-se a presença destacada de entidades representativas de interesses entre 

os agentes mais ativos. Por fim, é interessante notar que a própria ANTT esteve entre os 

agentes que mais participaram de seus próprios mecanismos. Dentre os 10 agentes que 

mais participaram, os que obtiveram as melhores taxas de impacto foram a própria ANTT e 

a SEAE. Agentes econômicos com participação assíduo nos mecanismos, como a Viação 
Itapemirim S/A e a Gontijo Transportes S/A, não obtiveram taxas de êxito significativamente 

mais altas do que as médias gerais de participação para todos os contribuintes. 

o Entre as categorias de participantes, observou-se que a categoria Indivíduo Interessado 

obteve as piores taxas de impacto, com nível de aceitação das contribuições 

substancialmente mais baixos do que as das demais categorias de participantes. As 

 
 
64 As demais contribuições foram classificadas como N/A, N/C ou N/D.  
65 A taxa de aceitação de respostas na ANAC, por exemplo, é de 29,8%.  
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categorias Agente Econômico Regulado e Ator Governamental obtiveram taxas um pouco 

melhores do que a dos demais, no entanto, os agentes que mais se destacaram pelo alto 

êxito de suas manifestações foram os da categoria Profissionais da área de transporte. 

o Por fim, verificou-se que o fato de o contribuinte ser uma entidade representativa produziu 

uma diferença relevante em termos de impacto de suas contribuições. As entidades 

representativas tiveram suas sugestões acatadas ou parcialmente acatadas em cerca de 
26% dos casos, ao passo que os demais agentes tiveram o mesmo resultado em 14% dos 

casos. Um resultado semelhante foi observado, igualmente, em outras agências 

reguladoras federais, como ANA e ANS, por exemplo. 
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