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RESUMO 

 

 

A agenda regulatória é uma ferramenta de planejamento que promove eficiência, transparência 

e participação social na atividade normativa da Administração Pública. O planejamento oferece 

técnicas de gestão que auxiliam o administrador a definir, ordenar, preparar e executar, de forma 

mais eficiente, as diversas etapas da produção normativa, desde o conhecimento do problema 

regulatório até a escolha da solução final mais adequada para resolvê-lo. A divulgação das 

agendas com as informações do planejamento torna visível à sociedade o que as agências 

pretendem regular e como se desenvolverão os procedimentos exigidos para a avaliação de cada 

iniciativa, conferindo maior transparência à produção normativa. Os ganhos de transparência 

redefinem os espaços de participação presentes na atividade regulatória, tornando-os mais 

acessíveis aos diversos grupos potencialmente afetados, mesmo àqueles menos organizados. E 

a redução da assimetria informacional entre reguladores e sociedade resulta no oferecimento de 

contribuições mais úteis pelos interessados e, consequentemente, em decisões administrativas 

de melhor qualidade. Com o suporte de uma pesquisa empírica sobre a utilização das agendas 

regulatórias pelas agências reguladoras federais brasileiras, o presente trabalho pretende 

descrever como as ferramentas de planejamento podem ser operacionalizadas por meio das 

agendas para promover participação social e transparência na Administração Pública, 

postulados tão caros às democracias modernas. 

 

 

Palavras-chave: Planejamento Regulatório. Agenda Regulatória. Agência reguladora. 

Transparência. Participação Social. 

  



 
 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The regulatory agenda is a planning tool that promotes efficiency, transparency and social 

participation in the regulatory activity of the Public Administration. Regulatory planning 

provides management techniques which support the agencies in preparing and performing 

efficiently the various actions comprised in the regulatory procedures, from the proper 

knowledge of the regulatory problem through the decision on the most suitable approach to 

solve it. The disclosure of the regulatory agendas turns visible to the public what the agencies 

intend to regulate and how the procedures required for the evaluation of each initiative will be 

carried out, providing greater transparency to the regulatory activities. Transparency gains 

redefine the public participation spaces within the Administration which become more 

accessible to the various groups potentially affected by regulation, especially those less 

organized. Decreasing informational asymmetries between the Administration and private 

actors promotes better quality of public contributions and consequently better regulatory 

outcomes. With the support of an empirical research on the regulatory agendas divulged by the 

Brazilian federal agencies, this study intends to investigate how planning tools can be 

operationalized through the agendas to promote public participation and transparency, essential 

features of modern democracies.  

 

Keywords: Regulatory planning. Regulatory agenda. Regulatory agency. Transparency. Public 
participation.  
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INTRODUÇÃO 

 

A agenda regulatória é o principal instrumento de planejamento da atividade normativa 

das agências reguladoras.1 Como ferramenta de gestão, o planejamento auxilia a Administração 

Pública a definir, ordenar, preparar e executar as ações exigidas ao longo do processo 

regulatório, promovendo o emprego otimizado dos recursos disponíveis e auxiliando o 

atingimento dos objetivos previamente traçados de modo a conferir maior eficiência à atividade 

normativa.  

A publicidade do planejamento obtida com a divulgação das agendas permite que a 

sociedade obtenha, a partir de um único documento, informações detalhadas sobre “o que” a 

Administração Pública pretende regular e sobre “como” (ou conforme quais procedimentos) a 

regulação será avaliada, elaborada, debatida com a sociedade e decidida pela agência. Os 

ganhos de transparência decorrentes da divulgação das agendas reduzem o custo de obtenção 

de informação e auxiliam a nivelar assimetrias existentes entre a Administração Pública e a 

sociedade sobre a produção normativa das agências. Os espaços de participação social presentes 

nessa atividade tornam-se mais visíveis aos diversos grupos sociais potencialmente afetados 

pela regulação, mesmo aqueles menos organizados, auxiliando os interessados a conhecer, 

avaliar e criticar as informações com base nas quais a agência pretende decidir, bem como a 

oferecer contribuições mais úteis ao processo decisório. 

A agenda regulatória combina, assim, atributos que simultaneamente promovem a 

eficiência, a transparência e a participação social no processo normativo, reforçando a 

habilidade da Administração de produzir escolhas consideradas legítimas e de melhor 

qualidade, ou seja, que alcancem resultados melhores para a sociedade (COGLIANESE; 

KILMARTIN; MENDELSON; 2009, p. 926-927). 

A divulgação de agendas regulatórias pelas agências brasileiras é uma experiência 

recente. As primeiras agências reguladoras brasileiras foram criadas no final da década 1990, 

mas somente a partir do início da década de 2010 é que se tem notícia da divulgação das 

 
1 O objeto deste estudo é restrito às agendas regulatórias divulgadas pelas agências reguladoras federais listadas 
no art. 2º da Lei n. 13.848/19.  Portanto, referências a agências reguladoras ou simplesmente a agências feitas neste 
trabalho compreendem apenas essas autarquias. O estudo, portanto, não inclui outras autarquias ou órgãos da 
administração pública federal com poder normativo, como, por exemplo, Inmetro, CMN, Conama e CVM. 
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primeiras agendas.2 Segundo Juliana Palma (2014, p. 308), o início da divulgação das agendas 

foi resultado das recomendações contidas no Relatório sobre a Reforma Regulatória Brasileira 

elaborado pela OCDE em 2008,3 de acordo com quem o Brasil, à época, não dispunha de um 

processo consolidado ou mesmo de um documento que indicasse as iniciativas regulatórias em 

curso mais importantes, seja no nível da administração central ou no nível das agências. Com 

o passar dos anos, a prática de divulgação de agendas foi sendo disseminada,4 mas, ainda assim, 

alguns reguladores, como a ANA, resistiram a publicar suas iniciativas prioritárias. Mais 

recentemente, com a edição da Lei n. 13.848/2019 (LGA), a divulgação das agendas se tornou 

obrigatória para todas as agências reguladoras federais. 

A LGA inseriu as agendas regulatórias em um sistema mais amplo de planejamento e 

prestação de contas das agências, que exige a preparação de um plano estratégico quadrienal e 

um plano de gestão anual. Esse sistema prevê também a elaboração de um relatório anual de 

atividades, que, dentre outros temas, deve tratar do cumprimento dos documentos de 

planejamento e das políticas setoriais pelas agências. O relatório anual de atividades deve ser 

divulgado nos sítios das agências na internet, para conhecimento público, e encaminhado ao 

ministro de Estado da pasta ministerial a que cada agência estiver vinculada, às duas Casas do 

Congresso Nacional e ao TCU (§ 2º do art. 15 da LGA), constituindo um dos principais 

instrumentos de prestação de contas das agências reguladoras à sociedade e a seus 

representantes do Executivo e do Legislativo. 

Diversos outros órgãos ou entidades que compõem a Administração Pública federal e 

que exercem algum tipo de competência normativa ficaram excluídos desse sistema de 

planejamento e prestação de contas, e, portanto, dispensados da obrigação de realizar o 

planejamento estratégico de suas atividades, definir planos anuais de gestão, publicar suas 

agendas regulatórias e prestar contas à sociedade especificamente sobre sua atividade 

normativa. Órgãos como Conama, CNPE, Susep, Inmetro e diversos outros, como secretarias e 

ministérios, regulam diariamente assuntos relevantes de interesse da sociedade, mas não há 

evidências de que elaborem planejamento estratégico acerca de seus objetivos ou divulguem 

 
2 Com base nas informações disponibilizadas nos sítios das agências na internet, as primeiras agendas de que se 
tem notícia são da Anvisa e ANS, sendo referentes, respectivamente, aos anos de 2009 e ao biênio de 2011/2012. 
3 Disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B105A8057B9. 
Acessado em 24 de janeiro de 2022 às 16h07. 
4 As primeiras agendas divulgadas pela Aneel, ANP e Anatel referem-se ao biênio 2015/2016. 
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suas agendas regulatórias. E alguns órgãos, como CVM e Bacen, realizam planejamento 

estratégico plurianual e divulgam agendas de forma meramente voluntária.  

O que se observa no Brasil é uma administração federal de certa forma dividida entre 

entidades que estão submetidas a um regime jurídico de planejamento com regras de 

transparência e prestação de contas mais rigorosas, como é o caso das agências reguladoras, e 

órgãos dispensados dessas exigências, dotados de maior liberdade de ação e discricionariedade 

em relação ao planejamento.5 

Embora não tenham sido encontrados trabalhos acadêmicos específicos sobre agendas 

regulatórias na literatura brasileira especializada, seu estudo tem permitido diferentes tipos de 

pesquisas pela academia estrangeira. Um enfoque recorrente nos estudos sobre o tema pretende 

investigar por que certos assuntos são incluídos nas agendas e entram na pauta de discussão dos 

reguladores e outros, embora também importantes, não. Essa linha de pesquisa procura 

averiguar se grupos específicos influenciam de forma preponderante a construção das agendas 

ou se o regulador, com base em seus próprios objetivos, toma decisões mais discricionárias 

sobre quais iniciativas priorizar. A investigação aqui se assemelha à que busca explicar a 

substância da própria regulação e, de fato, diversos autores utilizam percepções de teorias 

econômicas típicas do estudo do conteúdo da regulação para estudar a construção das agendas 

regulatórias (YACKEE, 2012; WEST; RASO, 2013; COGLIANESE; WALTERS, 2016; 

WALTERS, 2019).  

Outra linha de pesquisa encontrada analisa as agendas à luz dos ciclos de políticas 

públicas e das trocas presidenciais, em especial quando a troca se dá entre presidentes de 

partidos concorrentes. Esse enfoque investiga a existência de padrões nas prioridades das 

agências a partir dos temas levados à discussão, especialmente no fim e no início dos mandatos 

presidenciais (O'CONNELL, 2008). Uma terceira linha de pesquisa procura relacionar o 

envolvimento precoce de partes interessadas em certos procedimentos de consulta pública que 

antecedem à abertura dos processos normativos, conhecidos na prática administrativa norte-

americana como advance notice of proposed rulemaking, com uma posição de maior influência 

sobre o regulador nos procedimentos subsequentes, inclusive na definição da agenda regulatória 

(NAUGHTON et all, 2009; COOCK, 2018). De acordo com Jones (2017), essa nova literatura 

 
5 Em que pese haver um esforço institucional para reduzir a discricionariedade e aumentar a racionalidade decisória 
em toda a Administração Pública federal, que pode ser percebido em leis e regulamentos recentes como é o caso 
da Lei n. 13.874/19 (chamada Lei de Liberdade Econômica), da LINDB e do Decreto n. 10.411/20 (que 
regulamenta a realização de AIR pela administração pública federal). 
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parece observar que quanto mais contato os grupos de interesse têm com os reguladores, mais 

a regulação os favorece. 

O foco deste trabalho é diferente dos enfoques anteriormente citados.6 Seu problema de 

pesquisa é compreender como o planejamento da atividade normativa das agências pode ser 

operacionalizado por meio das agendas regulatórias de modo a promover os postulados de 

participação social e transparência da Administração Pública, enfatizando sua importância para 

a maior eficiência da atividade regulatória.7 A LGA regulou as agendas por meio de um quadro 

normativo bastante aberto, utilizando conceitos jurídicos indeterminados, e, como resultado de 

práticas discricionárias individuais, cada agência adotou um modelo próprio de agenda. Essa 

heterogeneidade, embora indesejável sob diversos pontos de vista (ver item 4.6.1), possibilita 

uma investigação comparativa das práticas regulatórias das agências brasileiras a partir de suas 

agendas, isto é, a partir de como o planejamento regulatório é operacionalizado por cada 

regulador.   

Assim, agendas que sejam construídas por meio de processos mais participativos e 

sejam mais visíveis ao público, assim como agendas que contenham informações mais 

completas e inteligíveis sobre o conteúdo das iniciativas e sobre os procedimentos que serão 

adotados nos processos administrativos normativos podem caracterizar, de forma geral, 

agências tendencialmente mais abertas à participação social e mais transparentes. Por outro 

lado, processos de construção de agendas que desprezem contribuições externas e agendas de 

difícil acesso ou com informações incompletas podem denotar agências tendencialmente mais 

fechadas à participação social e menos transparentes. 

Quais agências debatem com a sociedade os temas prioritários que devem ser incluídos 

em suas agendas? Quais dispensam essa colaboração? Quais produzem agendas completas e 

realmente informativas sobre suas iniciativas prioritárias? Quais divulgam agendas mais vazias 

de conteúdo? Quais agências comunicam adequadamente seus procedimentos normativos, 

informando quais eventos serão realizados, quando e como? Quais pouco comunicam seus 

procedimentos? O estudo aqui desenvolvido pretende oferecer uma metodologia para responder 

essas perguntas de forma objetiva e, com isso, orientar o planejamento regulatório das agências 

brasileiras.   

 
6 Embora a pesquisa empírica apresentada no Capítulo 4 observe a atuação de grupos de interesse nos mecanismos 
de participação utilizados para a construção das agendas, tema que é abordado em alguns dos estudos estrangeiros 
aqui mencionados. 
7 Com a ressalva de que a pesquisa empírica apresentada no Capítulo 4 é limitada aos postulados de transparência 
e participação social. 
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O trabalho foi dividido em quatro capítulos, além dessa introdução e da conclusão. O 

primeiro capítulo aborda o conceito de planejamento e o início de sua adoção de forma 

sistematizada por organizações privadas, na segunda metade do século passado. O estudo 

focaliza as reformas administrativas da New Public Management, iniciadas 

contemporaneamente à crise fiscal dos Estados de bem-estar da década de 1980, com base nas 

quais técnicas gerenciais típicas da iniciativa privada, inclusive de planejamento, passam a ser 

empregadas por governos de alguns países com o objetivo de equilibrar os orçamentos e 

melhorar a qualidade dos serviços prestados, emulando a eficiência das empresas na 

administração pública. 

O capítulo aborda também o início da utilização de técnicas de planejamento para 

racionalizar a atividade regulatória e apresenta um exercício de direito comparado sobre como 

essas técnicas foram adotadas nos EUA e na União Europeia. O estudo comparado foi feito 

com o duplo propósito de auxiliar a compreensão do sistema de planejamento regulatório 

brasileiro, que foi em diversos aspectos influenciado pelas práticas estrangeiras, e subsidiar a 

construção da metodologia utilizada na pesquisa empírica apresentada no Capítulo 4, sobre a 

utilização das agendas regulatórias pelas agências brasileiras. 

O segundo capítulo se volta para o sistema de planejamento regulatório brasileiro 

previsto na LGA. Os objetivos principais desse capítulo são analisar cada um dos documentos 

de planejamento previstos na lei e definir os contornos do regime jurídico aplicável às agendas, 

apontando certos standards de conteúdo e regras aplicáveis às agendas. Esse capítulo se encerra 

com um ensaio sobre a natureza jurídica das agendas regulatórias, tema que, por ser muito 

recente, ainda não foi enfrentado pela nossa doutrina. 

O terceiro capítulo focaliza o processo de construção das agendas e como geralmente se 

opera a dinâmica de seleção das iniciativas normativas prioritárias da Administração Pública. 

O estudo é baseado em uma revisão da bibliografia estrangeira sobre o tema e foi feito com o 

objetivo de oferecer diferentes visões sobre como as forças presentes na sociedade atuam para 

influenciar a escolha dos assuntos prioritários da Administração, seja para direcionar o foco das 

agências para matérias de seus interesses, seja para impedir reformas ou retardar regulamentos 

indesejáveis.  

Em seguida, o capítulo focaliza os ganhos de transparência da Administração Pública e 

de abertura dos processos normativos para a participação social produzidos pela divulgação das 

agendas regulatórias. São apresentadas revisões bibliográficas sobre transparência e 

participação com o fim específico de identificar que ferramentas o planejamento pode manejar 
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para, de forma objetiva, incrementar esses postulados. A revisão bibliográfica feita aqui buscou 

também conferir suporte teórico à definição dos indicadores operacionalizados na pesquisa 

empírica apresentada no Capítulo 4. O capítulo se encerra com uma relação dos principais 

benefícios proporcionados pelo planejamento da atividade normativa da Administração 

Pública, que, dentre outros, inclui ganhos de previsibilidade, coordenação, coerência, 

monitoramento e controle social, qualidade regulatória, prestação de contas e legitimação 

decisória. 

O quarto capítulo apresenta o resultado da pesquisa empírica acima referida, cujo 

objetivo foi avaliar as últimas agendas divulgadas pelas agências reguladoras brasileiras e 

identificar quais delas planejam a atividade normativa de forma tendencialmente mais 

participativa e transparente. A pesquisa foi desenvolvida a partir de três perguntas centrais. 

Quais agências utilizam instrumentos de participação social para a definição de suas iniciativas 

prioritárias? Quais agências informam, de modo transparente, o conteúdo de suas iniciativas 

prioritárias por meio das agendas? E quais agências planejam de modo transparente os 

processos administrativos normativos de suas iniciativas prioritárias por meio das agendas? 

A pesquisa sobre participação social (primeira pergunta) focalizou as arenas de diálogo 

abertas pelas onze agências reguladoras brasileiras para debater com a sociedade os temas 

prioritários previstos nas minutas de suas últimas agendas. Nesse tópico foram analisados os 

mecanismos de participação realizados por cada agência com o propósito de observar quais 

delas disponibilizaram informações prévias para orientar a participação social, divulgaram o 

teor das contribuições recebidas, publicaram suas considerações sobre essas contribuições, bem 

como observar outros indicadores que permitissem avaliar o quão participativo é o 

planejamento regulatório de cada agência. Foram pesquisados também os grupos de interesses 

que participam desses mecanismos, assim como quais deles são mais ativos, comparecendo em 

maior número ou oferecendo mais contribuições. 

A pesquisa empírica sobre a transparência do planejamento regulatório (segunda e 

terceira perguntas) foi circunscrita à verificação dos atributos da dimensão de visibilidade, ou 

seja, acessibilidade e integridade das informações, limitação comum, segundo Michener e 

Berch (2013), às pesquisas empíricas realizadas sobre transparência (ver item 3.2). Foram 

analisadas as versões finais das últimas agendas divulgadas pelas onze agências reguladoras 

brasileiras com o objetivo de observar se elas estão disponíveis e são facilmente encontradas 

pelos interessados (se são acessíveis) e se contêm informações completas sobre o conteúdo de 
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cada uma das iniciativas prioritárias e sobre os procedimentos que serão empregados pelas 

agências ao longo da atividade normativa para avaliá-las (se são íntegras). 

Para identificar possíveis tendências ou correlações, o estudo empregou técnicas de 

análise regressiva para encontrar correspondências entre as dimensões de participação e de 

transparência e utilizou também algumas variáveis explicativas, como o ano de criação e o 

índice de produção normativa das agências.8 Antes da conclusão que encerra o trabalho com os 

principais achados extraídos da pesquisa realizada, o quarto capítulo traz algumas 

recomendações de melhoria no quadro normativo e propõe uma agenda de pesquisa para futuros 

estudos sobre o planejamento da atividade normativa da Administração Pública federal 

brasileira. 

Convém, ainda, fazer dois esclarecimentos iniciais. Primeiro, esta dissertação não é 

sobre como planejar a atividade regulatória. O estudo da atividade de planejamento 

propriamente dita (ou seja, de como planejar) é matéria típica das ciências de administração de 

empresas, havendo na literatura, segundo Altounian, Souza e Lapa (2020, p. 157), uma grande 

diversidade de modelos teóricos e ferramentas cujos propósitos são auxiliar os gestores nessa 

tarefa. O planejamento se inicia geralmente com a definição da missão, da visão e da direção 

estratégica da organização; é seguido pela definição de objetivos e formulação das estratégias 

para alcançá-los e é concluído com a implementação dos planos produzidos, o controle da 

execução desses planos e a avaliação retrospectiva dos resultados obtidos (CHIAVENATO; 

SAPIRO, 2020). 

A missão se refere ao papel da organização na sociedade e indica sua razão de ser e de 

existir. Refere-se à natureza de sua atividade. A visão da organização é a imagem de como ela 

se vê no futuro: o objetivo maior a ser alcançado (CHIAVENATO; SAPIRO, 2020, p. 65 e 68). 

A direção estratégica é definida a partir da compreensão dos ambientes interno e externo da 

organização e definida a partir da visão organizacional. A análise de SWOT9 é uma das técnicas 

mais utilizadas neste passo, auxiliando a organização a compreender seus ambientes interno e 

externo, com vistas a construir uma visão do presente, e a análise de cenários, que estuda os 

ambientes prospectivos possíveis com o objetivo de construir uma visão de futuro 

 
8 O índice de produção normativa busca, ainda que de forma imperfeita, mimetizar a capacidade institucional da 
agência, tendo sido medido como um indicador percentual da participação de cada agência nas publicações totais 
das agências na Seção 1 do Diário Oficial da União (DOU) nos anos de 2019 e 2020. Ou seja, corresponde ao 
número total de publicações de cada agência dividido pelo número total de publicações de todas as agências, 
tomando-se sempre apenas as publicações da Seção 1 do DOU, no período acima referido. 
99 Acrônimo para os termos forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (em inglês, respectivamente: strengths, 
weaknesses, opportunities and treats). 
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(ALTOUNIAN; SOUZA; LAPA, 2020, p. 103-119). A etapa de formulação estratégica, ou 

seja, aquela em que as estratégias da organização são concebidas e materializadas em planos, 

envolve uma diversidade de modelos teóricos que competem entre si. Mintzberg, Ahlstrand e 

Lampel (1998) citam dez diferentes escolas de planejamento, algumas de caráter mais 

prescritivo e normativo e outras de caráter mais descritivo e explicativo. Este trabalho não 

estudará as ferramentas acima mencionadas, nem as proposições teóricas das diferentes escolas 

de planejamento, embora elas possam ser vez ou outra mencionadas ao longo do texto. O foco 

do estudo será sobre o conteúdo e o aspecto funcional dos planos produzidos pelas agências, 

em especial da agenda regulatória. O que ela deve conter? Qual é sua utilidade no processo 

normativo? Qual é sua natureza e regime jurídicos? E, por fim, como ela deve ser 

operacionalizada na prática para que o planejamento proporcione benefícios concretos à 

atividade regulatória, especialmente em seus atributos de transparência e participação social.  

Segundo, é preciso esclarecer que o termo agenda regulatória tal como utilizado nesta 

dissertação se circunscreve às agendas regulatórias oficialmente divulgadas pelas agências, 

resultantes do processo de planejamento da atividade normativa. É bem sabido que o termo 

agenda regulatória pode ser utilizado para compreender um universo significativamente mais 

amplo de iniciativas, que vão além das agendas normativas ou daquelas oficialmente divulgadas 

pelos reguladores (COGLIANESE; WALTERS, 2016, p. 96-98). Em uma concepção alargada, 

a agenda regulatória de uma agência poderia compreender transversalmente todas as iniciativas 

prioritárias do regulador em suas diversas funções, sejam executivas, normativas ou judicantes. 

Poderia incluir também todas as iniciativas normativas do órgão, mesmo as não incluídas na 

agenda regulatória oficial. Englobaria, assim, os diversos normativos que são periodicamente 

editados sem constar previamente das agendas regulatórias formalmente publicadas. Esse 

comum descasamento entre as agendas formais e as agendas reais dos reguladores é um 

problema que compromete a credibilidade do planejamento regulatório e será abordado no item 

4.7. Contudo, em razão do recorte escolhido, o estudo feito neste trabalho está circunscrito às 

agendas regulatórias divulgadas formalmente ao público nos termos da LGA. 

Consequentemente, referências neste estudo a atividade regulatória, processo regulatório ou 

regulação, salvo se o contexto exigir interpretação diferente, dizem respeito apenas à atividade 

normativa das agências.  
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1 PLANEJAMENTO REGULATÓRIO: ORIGEM E EVOLUÇÃO 

 

 

1.1 O que é planejamento? 

 

Planejar é conceber uma ponte entre o presente e o futuro. O presente representa o ponto 

de partida, a situação atual. O futuro representa um objetivo, aonde se quer chegar. A ponte é a 

estratégia e o plano é o documento que descreve o resultado do planejamento. Conhecer a 

situação atual, definir os objetivos futuros e conceber a estratégia para alcançá-los é, em 

essência, a tarefa de planejamento. Trata-se de uma ferramenta de gestão poderosa, que permite 

definir racionalmente os meios necessários e suficientes e seu emprego mais adequado para 

atingir certos resultados (CHIAVENATO, 2014, p. 175-180; PALUDO; OLIVEIRA, 2021, p. 

71). 

A atividade de planejamento está relacionada com as noções de efetividade e eficiência. 

A relação entre efetividade e planejamento se estabelece na medida em que o propósito do 

planejamento é produzir uma estratégia que possibilite a obtenção de um resultado previamente 

definido. A relação com a eficiência se dá na medida em que o planejamento se preocupa 

também com a definição dos meios e métodos que serão empregados na busca do resultado, 

prestando-se a determinar, ordenar sequencialmente, preparar e auxiliar a execução das ações 

humanas com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Ao estabelecer onde 

se pretende chegar, o que deve ser feito, quando, como, em que sequência e com quais recursos, 

o planejamento evita ações improvisadas e desperdícios, promovendo o atingimento das metas 

traçadas (efetividade) com otimização do emprego dos recursos disponíveis (eficiência). 

Técnicas e processos de planejamento formalmente concebidos foram inicialmente 

empregados pelas instituições privadas na segunda metade do século passado, sendo atribuídos 

à chamada Escola do Planejamento, objeto da obra seminal de H. Igor Ansoff, Corporate 

Strategy (1965).10 Diante das profundas mudanças econômicas e sociais verificadas no pós-

guerra, o ambiente externo às empresas tornara-se cada vez mais incerto e complexo. Como 

escreveu Drucker (1970, p. 8-10), passou-se a viver uma era de descontinuidades, 

especialmente nos campos: (i) da tecnologia, diante do surgimento contínuo de técnicas 

 
10 Embora escritos sobre planejamento e estratégia sejam certamente muito mais antigos. Sun Tzu escreveu “A 
Arte da Guerra”, obra em que aborda elementos do planejamento aplicados às atividades militares, por volta de 
400 a.C. (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 1998, p. 18). 
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genuinamente novas; (ii) da economia, devido à globalização dos mercados e dos novos 

conflitos por ela trazidos; (iii) da política, devido ao desapontamento crescente da sociedade 

com os governos democráticos e ao novo pluralismo de instituições, que exercem 

simultaneamente funções públicas e privadas; e, essencialmente, (iv) no campo do 

conhecimento, que repentinamente se transformara no principal capital da economia. 

Diante dessa nova realidade, o imperativo de sobrevivência das organizações passou a 

exigir uma melhor compreensão de suas forças e fraquezas, assim como das oportunidades e 

ameaças presentes no ambiente externo. Passou-se a exigir um pensamento estratégico que 

permitisse a maximização dessas forças e a mitigação dessas fraquezas, que auxiliasse as 

organizações a aproveitar as oportunidades e se esquivar das ameaças (CHIAVENATO; 

SAPIRO, 2020).11 Assim é que, no plano das instituições, o planejamento pode ser visto 

também como um recurso das ciências da administração que busca preparar as organizações 

para o futuro, assegurando-lhes sobrevivência ao longo do tempo por meio de ações concretas 

realizadas no presente (DRUCKER, 1977). 

A Escola do Planejamento foi a primeira a prescrever metodologias formais 

sistematizadas para a formulação dessas estratégias. De um lado, para controlar o processo de 

planejamento como um todo, e, de outro, monitorar o atingimento das metas definidas 

(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 1998, p. 48-49). Os métodos de planejamento 

propostos originalmente por Ansoff e pelos teóricos que o sucederam sofreram críticas de outras 

escolas de administração, principalmente em razão de sua natureza excessivamente prescritiva, 

ou seja, mais preocupada com como as estratégias deveriam ser formuladas do que com 

entender como elas realmente são formuladas. Outros críticos atacaram os excessos de 

formalização, centralização e rigidez dos processos desenhados. Algumas escolas buscaram ser 

mais descritivas ao invés de prescritivas, ou seja, compreender (ou descrever) como as 

estratégias são de fato concebidas ao invés de prescrever receitas e processos. E outras 

preconizaram planejamentos estratégicos menos formais, mais flexíveis e abertos.  

A título de exemplo, a chamada Escola do Aprendizado defende que o ambiente externo 

às organizações é demasiadamente complexo para permitir que as estratégias sejam planejadas 

de uma só vez de forma controlada (CHIAVENATO; SAPIRO, 2020, p. 44-45). Assim, 

aconselha que a estratégia (que será prescrita no plano) seja definida aos poucos, na medida em 

 
11 Diversos modelos de apoio à tomada de decisão podem ser utilizados para essa avaliação, sendo a chamada 
Matriz SWOT (acrônimo dos termos em inglês strengths, weaknesses, opportunities e threats) um dos modelos 
mais utilizados (CHIAVENATO; SAPIRO, 2020, p. 129). 
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que a organização experimente, conheça o resultado de suas ações e se adapte ao ambiente 

externo, ou seja: aprenda. Já a chamada Escola do Poder trata a formação da estratégia como 

um processo de negociação, seja por grupos conflitantes dentro de uma organização ou pelas 

próprias organizações ao enfrentarem seus ambientes externos.12 

Apesar das críticas recebidas, as ideias da Escola do Planejamento continuaram 

influentes, especialmente porque sua metodologia prescritiva não conflita, necessariamente, 

com os propósitos descritivos das demais escolas. Ao contrário, técnicas prescritivas e 

descritivas podem ser combinadas formando partes com funções específicas e complementares 

de um mesmo processo (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 1998).  E cada técnica pode 

ser mais ou menos enfatizada em razão das variáveis presentes, sejam relacionadas às 

características próprias e os propósitos de cada organização (sobre as características próprias às 

organizações públicas que impactam seu planejamento, ver item 2.1.1), sejam relacionadas às 

circunstâncias do ambiente externo. 

Autores contemporâneos recomendam, assim, a aplicação de técnicas descritivas de 

definição estratégica de diferentes escolas teóricas, mas, invariavelmente, recomendam uma 

metodologia de formulação dessa estratégia prescrita a partir das três dimensões concebidas 

com base no referencial teórico da Escola do Planejamento: planejamento estratégico, 

planejamento tático ou gerencial e planejamento operacional.13  

De acordo com Chiavenato (2014), o planejamento estratégico é aquele estabelecido 

pela cúpula da organização. Seu propósito é definir o plano maior, a missão e a visão da 

organização, orientando e subordinando os demais planos. Seu horizonte temporal é de longo 

prazo, normalmente quadrienal, e sua abrangência é ampla, vinculando a organização como um 

todo. O planejamento tático ou gerencial possui abrangência mais restrita. Refere-se a cada 

unidade ou departamento da organização e preocupa-se de forma mais detalhada com os 

objetivos específicos dessas unidades. Seu horizonte temporal é de prazo mais curto, geralmente 

de um ano. Já o planejamento operacional prescreve atividades específicas, perfeitamente 

identificadas em consonância com os objetivos identificados no plano gerencial. Seu horizonte 

temporal é projetado para o presente, para tarefas que devem ser realizadas de imediato ou no 

curto prazo. 

 
12 Para uma revisão bibliográfica abrangente sobre as diversas escolas de planejamento estratégico e suas críticas, 
cf. Strategy Safari: A guided tour through the wilds of strategic management de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel 
(1998). 
13 Nesse sentido, cf. Altounian, Souza e Lapa (2020); Paludo e Oliveira (2021) e, mais especificamente, Chiavenato 
e Sapiro (2020, p. 43). 
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O resultado da atividade de planejamento compreende, assim, os planos estratégico, 

tático e operacional. Ou seja, planos de orientação ou de ação relativos a cada uma das 

dimensões planejadas. Os planos são ferramentas de trabalho que devem ser conhecidas e 

utilizadas diariamente pelos líderes das organizações em todos os níveis hierárquicos, 

auxiliando-os a perseguir racionalmente os objetivos institucionalmente traçados, pois que, 

segundo Drucker, “se não levar ao trabalho, o melhor dos planos não passará de boas intenções” 

(1977, p. 139). 

 

1.2 Reformas administrativas, planejamento e administração pública gerencial 

 

As práticas de planejamento se acentuaram nas organizações privadas na segunda 

metade do século passado, ponto a partir do qual praticamente todas as empresas privadas de 

grande porte passam a adotar processos de planejamento estratégico em suas rotinas 

corporativas (MINTZMBERG, 2004, p. 21). Mas fato é que a então nova realidade de 

descontinuidades, incerta e complexa, impactara não somente as organizações privadas, mas 

também, e principalmente, os governos e a Administração Pública. 

Na primeira metade do século XX, muitos países desenvolvidos europeus haviam 

nacionalizado fábricas, bancos, seguradoras, companhias de navegação, serviços de energia 

elétrica e telecomunicações e passaram a explorar atividades econômicas as mais diversas para 

dar conta dos esforços de guerra e, em seguida, reerguer suas economias.14 Em paralelo, 

mudanças de paradigmas político-ideológicos combinadas com demandas sociais crescentes 

por serviços prestados pelo Estado forçaram um aumento significativo do contingente de 

funcionários públicos e dos gastos governamentais com saúde, educação, previdência social, 

habitação etc.   

Para vencer os desafios das guerras e atender a essas novas demandas sociais, o Estado 

é profundamente transformado. Estados mínimos liberais do século XIX emergem como 

gigantes Estados Sociais-Burocráticos em meados do século XX.15 A carga tributária cresce 

enormemente. Conforme pontua Bresser-Pereira (1998, p. 35), de 5 a 10% do Produto Interno 

 
14 Para um panorama sobre a nacionalização de setores essenciais da economia no pós-guerra europeu, cf. 
Nationalization in France and Italy, de Mario Einaudi (1948). 
15 Bresser-Pereira aponta diversas causas para a explosão do tamanho do Estado burocrático nesse período, dentre 
elas o fato de que “para promover o bem-estar social e o desenvolvimento econômico, [o Estado] contratava 
diretamente funcionários públicos, professores, médicos, enfermeiras, assistentes sociais, artistas etc.” (1998, p. 
35). 
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Bruto no início do século passado, para 30 a 60% no final dele. E o custo da atuação 

governamental de bem-estar social e das demais intervenções diretas e indiretas do Estado na 

economia atinge níveis em que a ineficiência administrativa, inerente à rígida lógica burocrática 

de administração pública, não poderia ser mais tolerada (ANSOFF, 2007, p. 38).16 

A ascensão do modelo burocrático de administração pública deu-se 

contemporaneamente em substituição à administração patrimonialista dos Estados do Antigo 

Regime, em que a coisa pública era tida como de propriedade dos monarcas e compartilhada 

entre a aristocracia, sendo considerada a primeira grande reforma da administração pública da 

história do capitalismo (BRESSER-PEREIRA, 2000, p. 11). O modelo burocrático encaixou-

se na arquitetura ideal para o funcionamento do Estado concebida pela nova burguesia. De um 

lado, deu suporte à consolidação do capitalismo industrial, pois reforçou a separação entre o 

público e o privado (entre o Estado e os mercados), permitindo o desenvolvimento da economia 

em regime de maior liberdade, igualdade e competição. De outro, foi essencial para o 

desenvolvimento da democracia, na medida em que a administração burocrática, impessoal, 

vinculada a regras previamente definidas, substituiu o exercício arbitrário do poder pelos 

aristocratas, conferindo maior previsibilidade as decisões da administração (BRESSER-

PEREIRA, 2006, p. 241). No plano institucional, é possível, assim, relacionar parcela 

significativa do desenvolvimento social, político e econômico das nações centrais europeias e 

norte-americanas ao longo dos dois séculos passados ao maior ou menor êxito com que o 

modelo burocrático de administração pública se desenvolveu e substituiu o antigo modelo de 

dominação patrimonialista.17 

Esse otimismo e os rasgados elogios às virtudes da burocracia presentes nos Ensaios de 

Sociologia, de Weber (1982), podem soar estranhos nos dias de hoje, mas, como relembram 

Osborne e Gaebler (1994, pp. 13-15), a expressão burocracia tinha um sentido positivo até a 

 
16 Segundo Osborne e Gaebler (1994, p. 24): “o desperdício na ação governamental não aparece de forma clara, 
em setores definidos. É intrínseco à atividade burocrática, está subjacente à maneira como governamos. Manifesta-
se em funcionários desocupados, subutilizados ou simplesmente não trabalhando. Em pessoas que trabalham 
ativamente em funções que não merecem esse esforço, seguindo regras que nunca deveriam ter sido adotadas, 
preenchendo formulários que não deveriam existir.” 
17 Conforme aponta Campante (2003, p. 153), nos regimes patrimonialistas “o Estado não assume o papel de fiador 
e mantenedor de uma ordem jurídica impessoal e universal que possibilite aos agentes econômicos a 
calculabilidade (termo caro a Weber, amplamente usado por Faoro) de suas ações e o livre desenvolvimento de 
suas potencialidades; ao contrário, intervém, planeja e dirige o mais que pode a economia, tendo em vista os 
interesses particulares do grupo que o controla, o estamento. Não há ‘regras do jogo’ estáveis na economia, pois 
elas atendem ao subjetivismo de quem detém o poder político”. É interessante observarmos resquícios desse 
modelo antigo operando ainda com muita força no Brasil atual em diversos campos além da economia, em especial, 
por exemplo, em temas eleitorais e penais. 
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primeira metade do século XX. O modelo burocrático operara adequadamente nos Estados 

mínimos liberais. Não porque fosse eficiente, mas porque os serviços públicos fornecidos à 

sociedade eram elementares, concentrando-se nas tarefas de garantir a propriedade e o 

cumprimento dos contratos (BRESSER-PEREIRA, 2006, p. 241). Além disso, a dinâmica da 

sociedade era outra, mais lenta. As mudanças não ocorriam com a rapidez de hoje. Naquele 

ambiente, a rigidez hierárquica do modelo burocrático inspirava ordem e o tratamento 

isonômico a ele atribuído inspirava equidade e confiança.  

Na Grande Depressão e nas duas guerras mundiais, assim como nos tempos de crise e 

de reconstrução que se sucederam, o modelo burocrático continuou funcionando soberbamente.  

 

Nas crises, quando os objetivos eram claros e compartilhados por quase todos, 
as tarefas a executar eram relativamente claras, e virtualmente todos os 
cidadãos estavam dispostos a colaborar, a mentalidade vertical de comando-
e-controle assegurava a realização desses objetivos. Os resultados falavam por 
si mesmos e a maioria dos cidadãos se alinhava com o estado. Na década de 
50, como escreveu William H. Whyte, os Estados Unidos tinham se tornado 
uma nação de organization men (OSBORNE; GAEBLER, 1994, p. 15; grifo 
do autor). 

 

Segundo Drucker (1970, p. 243), quando a Grande Depressão se fez sentir, a sociedade 

se voltou para os governos como salvadores. E as burocracias estatais mostraram-se eficazes na 

organização das energias da sociedade para as guerras, para a reconstrução das cidades 

destruídas e, posteriormente, para a prestação de serviços públicos básicos. E nos setenta anos 

compreendidos entre as décadas de 1890 e 1960 a humanidade, especialmente nos países 

desenvolvidos, não via limites à capacidade e às boas intenções dos governos. Segundo Abrucio 

(2006, p. 175), esse amplo consenso social a respeito do papel do Estado proporcionou, naquele 

período, direta ou indiretamente, as condições para a prosperidade econômica e para a 

ampliação dos serviços públicos e sociais. 

Os novos e gigantes desafios do Estado de bem-estar exigiram, contudo, adaptações do 

modelo burocrático original e uma primeira onda de reformas administrativas, percebida 

principalmente nos EUA, Reino Unido e França, é identificada no início da década de 1970 

(POLLITT; BOUCKAERT, 2011, p. 6). Essas reformas identificaram a necessidade da adoção 

de mais racionalidade e pragmatismo pela Administração, sendo caracterizada pelo início da 

utilização das análises de custo-benefício nos processos decisórios (BALDWIN; 

VELJANOVSKI, 1984, p. 51). Um marco desse novo momento foi a aprovação, em 1969, 

durante o governo Nixon, do chamado National Environmental Policy Act (NEPA), que exigiu 
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a avaliação dos efeitos ambientais das decisões das agências federais norte-americanas quando 

da emissão de novas permissões. 

As reformas dessa primeira onda não evitaram, entretanto, que no início dos anos 1980 

uma crise econômica de grandes proporções afligisse os Estados de bem-estar social, 

encerrando a chamada Era de Ouro do pós-guerra (HOBSBAWM, 1995). Uma crise de natureza 

fiscal, atribuída ao crescimento explosivo do déficit dos governos, à impossibilidade do 

aumento contínuo dos impostos e do endividamento público para financiar esse déficit, à 

inflação crescente e à consequente perda do poder aquisitivo da população. Segundo Bresser-

Pereira, 

 

a grande crise econômica dos anos 80 reduziu as taxas de crescimento dos 
países centrais à metade do que foram nos vinte anos que se seguiram à 
Segunda Guerra Mundial, levou os países em desenvolvimento a ter sua renda 
por habitante estagnada por quinze anos, e implicou o colapso dos regimes 
estatistas do bloco soviético (BRESSER-PEREIRA, 1998, p. 34). 
 

O modelo burocrático de administração pública é profundamente desafiado e a ideologia 

liberal oitocentista de intervenção mínima do Estado na economia volta a ser debatida (o 

chamado “neoliberalismo”). Esse discurso atrai um número crescente de eleitores, que passa a 

apoiar modelos de administração pública que incluíssem a privatização de atividades 

econômicas, mais concorrência em toda a economia e reformas no Estado (MAJONE, 2014). 

No campo das reformas, os governos passam a sofrer uma forte pressão para, de um lado, 

corrigir o que Robert K. Merton (1968, p. 251-255) denominou disfunções burocráticas, 

situações em que o formalismo, a hierarquia, os formulários e a obediência às leis e 

regulamentos deixam de ser um meio para alcançar resultados e se convertem em um fim em si 

mesmo, e, de outro, emular a eficiência das empresas em suas atividades (ANSOFF, 2007, p. 

38). Nesse contexto, metodologias gerenciais, incluindo a adoção de técnicas de planejamento 

estratégico até então adotadas apenas por organizações privadas, são aos poucos incorporadas 

às práticas de administração pública.  

Essa nova onda de reformas, que surge com maior força em meados da década de 1980, 

é conhecida como New Public Management (BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 248), sendo 

considerada a segunda grande reforma da administração pública da história do capitalismo 

(BRESSER-PEREIRA, 2000, p. 11). Ela decorre da constatação de que os Estados de bem-

estar social, operacionalizados pelo modelo burocrático de administração, haviam se tornado 

insustentáveis, ineficientes e excessivamente custosos para a sociedade, e do reconhecimento 



16 
 

 

 

de que a sociedade contemporânea enfrentava desafios cada vez mais complexos, de difícil 

resolução, e que os governos não conseguiriam resolver mais tudo sozinhos.  

Para lidar com os desafios fiscais, os preceitos da New Public Management propunham 

que os governos atuassem de forma subsidiária e utilizassem técnicas gerenciais típicas da 

iniciativa privada com o objetivo de equilibrar os orçamentos, evitar o desperdício de recursos 

públicos e melhorar a qualidade dos serviços prestados; em outras palavras: aumentar a eficácia 

e a eficiência da administração (POLLITT; BOUCKAERT, 2011, p. 6). E para enfrentar a 

complexidade crescente das escolhas públicas, a New Public Management propunha a 

cooperação entre os governos e a sociedade por meio de processos decisórios colaborativos 

baseados em estudos de impacto e evidências. 

Um dos textos que mais influenciaram essas novas ideias é da autoria de Drucker (1970), 

denominado The Sickness of Government, capítulo que integra a obra The Age of Discontinuity, 

já anteriormente citada. Nesta obra – em essência, um fabuloso ensaio sobre o futuro –, o teórico 

austríaco radicado nos EUA antecipa fenômenos como a bancarrota dos governos democráticos 

de bem-estar, a globalização dos mercados e os desafios decorrentes do surgimento de 

tecnologias novas e disruptivas. E, de forma seminal, debate conceitos como parcerias entre 

governos e instituições não-governamentais (que o autor denomina terceiro setor) e privatização 

(que o autor denomina reprivatization) (1970, p. 217-226). De acordo com Drucker (2003, p. 

53-54), para serem efetivos, os “governos deveriam parar de fazer e se concentrar em formular 

políticas e tomar decisões, definir padrões e conferir visões, ou seja: governar”. Apesar de ter 

sido considerado neoliberal, especialmente pela influência que exerceu sobre a reforma do 

Estado britânico conduzida por Margareth Thatcher,18 Drucker sempre defendeu um Estado 

forte e efetivo e não o Estado mínimo. Para ele, diferentemente da visão liberal clássica, o 

Estado (e não os mercados) seria a instituição central que expressaria as crenças e valores 

comuns presentes na nova pluralidade das sociedades da época. E um governo eficaz seria pré-

requisito do crescimento social e econômico (DRUCKER, 1970, p. 210).  

Na obra “Reinventando o Governo” (OSBORNE; GAEBLER, 1994), direcionada a 

Estados que passavam por dificuldades nas décadas de 1980 e 1990, incluindo os EUA,19 

 
18 De acordo com Drucker (2003, p. 53), Margareth Thatcher afirmou publicamente diversas vezes ter derivado do 
texto The Sickness of Government grande parte de suas políticas. 
19 De acordo com os autores (OSBORNE; GAEBLER, 1994, p. 1), o déficit público federal norte-americano era 
de centenas de bilhões de dólares ao final da década de 1990, suas escolas públicas eram consideradas as piores 
do mundo, o sistema público de assistência médica estava descontrolado, as prisões e os tribunais estavam 
superlotados e muitos estados estavam simplesmente falidos. 
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Osborne e Gaebler destacam diversas manifestações da New Public Management, 

especialmente no âmbito dos governos locais, municipal e estadual, que reservavam a si aquilo 

que faziam melhor, angariar recursos junto à sociedade e estabelecer prioridades dentro do 

processo político democrático, e deixavam para o setor privado aquilo que era sua 

especialidade, organizar a produção e o fornecimento de bens e serviços (1994, p. 31). Esse 

novo jeito de administrar exige gestores públicos mais flexíveis, criativos e inovadores, com 

visão empreendedora, fiscalmente responsáveis, que, para atender satisfatoriamente os 

interesses da sociedade, utilizam técnicas gerenciais da iniciativa privada e modalidades 

variadas de colaboração e parcerias com empresas, entidades sem fins lucrativos, comunidades 

e voluntários.  Os autores apontam já na década de 1980 diversos exemplos do emprego de 

técnicas de planejamento por governos locais, de estados e cidades, tanto americanos quanto 

estrangeiros, que elaboravam planos estratégicos de longo prazo que se desdobravam em planos 

gerenciais mais detalhados (op. cit., p. 255). 

Como resultado dessas novas ideias, diversos países passaram a adotar formalmente 

mecanismos que visavam melhorar a performance de seus governos. Em 1981, seguindo a 

trajetória inaugurada pelo NEPA, de 1969, a E.O. 12291,20 do presidente Ronald Reagan, 

determinou a obrigatoriedade da elaboração de análise de custo-benefício por todas as agências 

federais dos EUA para as chamadas major regulation (WHITTINGTON; GRUBB, 1984), 

decisão que deflagrou o que décadas depois Cass Sunstein (2018) chamaria de Cost-Benefit 

Revolution. A partir desse ponto, a atenção da Administração Pública é crescentemente 

direcionada para as consequências concretas de suas ações, foco que paulatinamente enfraquece 

a influência dos grupos de interesses, atenua a voz da opinião pública, retira a eloquência da 

intuição individual e confere uma nova e crescente autoridade a especialistas, sobretudo 

técnicos em ciências, estatística e economia (SUNSTEIN, 2018, p. 3). 

 Em 1993, durante o governo Bill Clinton, os EUA aprovaram o chamado Government 

Performance and Results Act, conhecido como GPRA.21 A importância do GPRA foi ter pela 

primeira vez exigido que todas as agências federais norte-americanas empregassem diversas 

metodologias gerenciais típicas da administração de empresas em suas atividades com o 

propósito de (em tradução livre): (i) aumentar a confiança do povo americano na capacidade do 

 
20 Disponível em: https://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/12291.html. Acessado 
em 20 janeiro das 2022 às 10h25. 
21 Disponível em: https://www.congress.gov/bill/103rd-congress/senate-bill/20/text?r=29. Acessado em 20 de 
janeiro de 2022 às 11h51.  
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governo federal, responsabilizando as agências pela obtenção dos resultados esperados de seus 

programas; (ii) iniciar uma reforma na avaliação do desempenho da administração, com o 

objetivo de verificar o atendimento das metas traçadas pela administração e relatar 

publicamente os progressos obtidos; (iii) melhorar a eficácia dos programas federais e a 

prestação de contas da administração (accountability), promovendo o foco em resultados, na 

qualidade do serviço e na satisfação do cliente; (iv) ajudar os administradores públicos federais 

a melhorar a prestação de serviços, exigindo que planejem o cumprimento dos objetivos dos 

programas e fornecendo-lhes informações sobre os resultados e a qualidade dos serviços; (v) 

melhorar a tomada de decisões do Congresso, fornecendo informações mais objetivas sobre o 

cumprimento dos objetivos estabelecidos em lei e sobre a eficácia e eficiência relativas aos 

programas e gastos federais; e (vi) aprimorar a gestão interna do governo federal. 

A partir do GPRA, os diversos órgãos, departamentos e agências da Administração 

Pública federal americana passaram a realizar obrigatoriamente planejamentos estratégicos 

plurianuais. A medida exigiu que esses órgãos informassem seus objetivos de longo prazo e 

elaborassem planos de desempenho anuais, que estabelecessem metas de curto prazo, 

contivessem uma breve descrição de como essas metas deveriam ser atendidas e informassem 

os indicadores que possibilitassem sua verificação. O GPRA atribuiu ao Office of Management 

and Budget (OMB), espécie de ministério ou secretaria vinculada à Presidência da República 

norte-americana cuja missão é supervisionar o desempenho da Administração Pública federal, 

a tarefa de produzir relatórios anuais sobre a performance de cada um dos referidos órgãos. 

As chamadas agências reguladoras independentes foram expressamente excluídas do 

campo de incidência do GPRA, cuja aplicação foi direcionada à Administração Pública federal 

subordinada à presidência da república. Assim, o regime jurídico de planejamento e prestação 

de contas da Administração Pública federal americana como um todo é mais regulado e 

restritivo do que aquele aplicável às chamadas agências independentes (curiosamente, vetor 

inverso àquele observado no Brasil, como visto na Introdução). No entanto, muitas agências 

independentes americanas aderiram voluntariamente à metodologia gerencial prevista no 

GPRA e passaram a elaborar e divulgar planejamentos estratégicos e relatórios de 
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performance.22 Esse é o caso, a título de exemplo, da SEC,23 FTC24 e CPSC25 (conduta 

semelhante à adotada pela CVM e pelo Bacen observada no Brasil). 

Em 2010, durante o governo Barak Obama, foi editado o GPRA Modernization Act,26 

com o propósito de aperfeiçoar os mecanismos de controle de performance do governo federal 

americano e conferir mais efetividade e transparência ao sistema de planejamento e prestação 

de contas da Administração Pública americana. Além de exigir maior detalhamento dos planos 

estratégicos e anuais das agências, assim como dos relatórios periódicos de acompanhamento 

de execução desses planos, determinou que as informações de planejamento fossem 

obrigatoriamente disponibilizadas nos sítios das agências e do OMB na internet, de modo que 

pudessem ser pronta e facilmente encontradas pelo público e pelo Congresso e em formato 

machine-readable, ou seja, legível por máquinas. E, mais recentemente, em 2019, durante o 

governo Donald Trump, foi editado o Open Government Data Act,27 que exigiu que os arquivos 

machine-readable fossem mantidos pela administração em sistemas abertos e livres de licenças 

e semanticamente estruturados para leitura e processamento de computadores. 

No contexto da reforma administrativa brasileira, Bresser-Pereira (2006) chamou essa 

nova metodologia de administração pública pós-burocrata de Administração Pública 

Gerencial. Antes, contudo, de abordar as reformas administrativas brasileiras iniciadas na 

década de 1990 e focalizar o planejamento regulatório propriamente dito, parece recomendável 

diferenciar a atividade de planejamento preconizada pela New Public Management do chamado 

planejamento econômico, cujo estudo tem atraído maior interesse da academia jurídica 

brasileira.28  Esse é o tema do próximo item. 

 

 
22 É interessante observar que certos órgãos da administração pública indireta brasileira não enquadrados no 
conceito de agência reguladora independente, mas titulares de competências regulatórias significativas, também 
adotaram voluntariamente práticas de planejamento estratégico, como o Bacen e a CVM. 
23 Conforme plano estratégico disponível em: https://www.sec.gov/strategic-plan. Acessado em 20 de janeiro de 
2021 às 12h00. 
24 Conforme plano estratégico disponível em: https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/2018-2022-
strategic-plan/ftc_fy18-22_strategic_plan.pdf. Acessado em 20 de janeiro de 2021 às 12h00. 
25 Conforme plano estratégico disponível em: https://www.cpsc.gov/s3fs-public/CPSC_2018-
2022_Strategic_Plan.pdf. Acessado em 20 de janeiro de 2021 às 12h00. 
26 Disponível em: https://www.congress.gov/111/plaws/publ352/PLAW-111publ352.pdf. Acessado em 20 de 
janeiro de 2021 às 12h00.  
27 Disponível em: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1770/text. Acessado em 20 de janeiro 
de 2021 às 12h10 
28 Diferenciação que será útil mais adiante, quando o trabalho abordar a natureza jurídica do planejamento 
regulatório. 
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1.2.1 Planejamento econômico, dirigismo estatal e orçamento 

 

A prática do planejamento econômico é mais antiga do que a do planejamento 

estratégico da Administração preconizado pela New Public Management. Em sua origem, o 

planejamento econômico foi associado ao dirigismo econômico estatal e à planificação da 

economia. Essa associação é explicada por Eros Grau (1977, p. 11), segundo quem uma das 

primeiras experiências em planejamento econômico surge na Rússia soviética, em 1921, 

influenciada pela ideologia socialista, tendo sido implementada pela chamada GOSPLAN, 

entidade governamental responsável pela elaboração do plano nacional com o objetivo de 

direcionar a economia daquele país. Hayek, em O Caminho da Servidão (2010, p. 56), explica 

que, nas economias socialistas, o planejamento estatal da economia teria o objetivo de assumir 

o papel até então desempenhado nas economias liberais pela iniciativa privada. Segundo ele, o 

“socialismo equivale à abolição da iniciativa privada e da propriedade privada dos meios de 

produção, e à criação de um sistema de ‘economia planificada’ no qual o empresário que 

trabalha visando ao lucro é substituído por um órgão central de planejamento.”  

As primeiras aplicações do chamado planejamento econômico visavam, assim, 

substituir as forças da iniciativa privada e do livre mercado como método de organização social 

e de propulsão do desenvolvimento por planos governamentais centralizados que vinculavam e 

ordenavam toda a atividade econômica. E Hayek, um enérgico defensor do liberalismo clássico, 

alerta, na primeira metade do século XX, para a indevida apropriação do termo planejamento 

pela doutrina socialista:  

 

O debate entre os planejadores modernos e os seus adversários, por 
conseguinte, não visa a estabelecer se devemos ou não escolher racionalmente 
entre as várias formas possíveis de organização da sociedade; não diz respeito 
à necessidade de recorrermos à previsão e ao raciocínio sistemático no 
planejamento de nossos assuntos ordinários. Gira em torno da maneira de 
proceder nesse sentido. Busca determinar se os detentores do poder coercitivo 
devem limitar-se em geral a criar condições em que os próprios indivíduos 
disponham de um grau de conhecimento e iniciativa que lhes permita planejar 
com o maior êxito; ou se a utilização racional dos nossos recursos exige uma 
direção e organização central de todas as nossas atividades segundo algum 
“projeto” elaborado para este fim. Os socialistas de todos os partidos 
apropriaram-se do termo “planejamento” para designar este último tipo de 
organização, e a palavra passou a ser empregada usualmente nesse sentido (op. 
cit., p. 57-58). 
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A apropriação do significado da expressão planejamento por ideologias 

intervencionistas socialistas distorceu e contaminou sua noção e conferiu ao seu conceito uma 

indesejada ambiguidade. Não há, a priori, ideologia na ação de planejar, seja no domínio 

público seja no privado. Como já mencionado neste trabalho, a atividade de planejamento 

consiste em um processo racional que pretende conceber uma estratégia (um plano) para 

alcançar um determinado objetivo de forma eficiente. E, como ferramenta de gestão, permite 

que o administrador escolha estratégias variadas (inclusive erradas) para o atingir o objetivo. 

Quando direcionado ao domínio público, em especial à economia, o resultado do planejamento 

(materializado no plano) pode adquirir, assim, características bastante diferentes conforme 

sejam os valores, as visões de mundo e, fundamentalmente, as ideologias dos governos 

responsáveis pela sua promoção. Daí a importância da diferenciação do que seja a “ação de 

planejar” das “estratégias” e dos “planos” produzidos ao final do processo de planejamento 

(PALUDO; OLIVEIRA, 2021, p. 71). 

A estatização dos meios de produção e o dirigismo estatal serão, via de regra, estratégias 

contempladas em planos econômicos produzidos em processos de planejamento realizados por 

governos de nações com ideologias dominantes predominantemente intervencionistas. Assim 

como a desestatização da economia e o estímulo à iniciativa privada e à livre concorrência 

deverão, geralmente, integrar planos produzidos por governos de inclinação ideológica 

predominantemente liberal.  

E governos de uma determinada ideologia poderão adotar como medida anticíclica, em 

certos casos, planos econômicos contendo valores de outra, a depender das condicionantes 

internas e das oportunidades e ameaças presentes no ambiente externo. Esses foram os casos, 

por exemplo, (i) do New Deal, plano econômico de natureza fortemente intervencionista 

empregado pelo governo norte-americano, tradicionalmente liberal, para lidar com a Grande 

Depressão; (ii) do programa inglês de estatização de empresas de setores considerados 

estratégicos (como siderurgia, bancos e energia) nos períodos das Grandes Guerras e pós-

guerra; e, mais recentemente, (iii) das medidas intervencionistas adotadas pelos EUA e outros 

países para enfrentar a crise econômica de 2008, deflagrada pelo estouro de bolhas financeiras 

no mercado de securitização de créditos, que envolveu o aporte de recursos públicos em 

diversos negócios privados como indústria automobilística, seguradoras e bancos. 

Marcos Juruena Villela Souto (2000, p. 28) ressalta que, onde o liberalismo econômico 

é dominante, o produto da racionalidade do planejamento muitas vezes não é expresso em 

planos econômicos formais, que definem os objetivos a serem alcançados a partir de estratégias 
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de intervenção pública na economia. E esse talvez seja um efeito colateral negativo da 

apropriação do termo planejamento por ideologias intervencionistas no início do século XX. 

Assim, no caso norte-americano, como ilustra o professor, a lógica do planejamento econômico 

é traduzida apenas no orçamento público, que é utilizado como ferramenta de indução do 

comportamento dos agentes privados por meio do direcionamento do gasto estatal.  

Feitas as considerações acima, observa-se que os propósitos do planejamento 

econômico e do planejamento preconizado pela New Public Management são diferentes. O 

primeiro caracteriza um método de racionalização do modo de intervenção do Estado no 

domínio econômico, que se materializa por meio da adoção de planos que deflagram ações 

estatais de natureza extroversa à Administração, i.e., ações que buscam direcionar o 

funcionamento da economia e induzir o comportamento dos agentes privados, como se observa 

nos países de regime liberal, ou vincular com maior ou menor intensidade o comportamento 

desses agentes, como se observa nos países de regimes mais intervencionistas. Já o 

planejamento estratégico da New Public Management se propõe a racionalizar as ações do dia 

a dia da própria Administração Pública, possuindo, nesse aspecto, propósitos introversos, ou 

seja, de definição dos meios e de gestão dos recursos internos dos entes públicos (MOREIRA 

NETO, 2003, p. 116-117).  

 

1.3 O Brasil em busca da Administração Pública eficiente 

 

Muito inspirada nas ideias de Drucker sobre a importância da colaboração entre o setor 

público e o privado e nos exemplos de administração pública empreendedora apresentados por 

Osborne e Gaebler, a reforma administrativa do Estado brasileiro iniciada em meados da década 

de 1990 compreendeu três diferentes dimensões: institucional, cultural e gerencial (BRESSER-

PEREIRA, 2001, p. 249). 

Na dimensão institucional, o marco legislativo foi alterado para a criação das agências 

reguladoras29 e das agências executivas,30 terminologias inspiradas nas regulatory agencies e 

nas executive commissions norte-americanas. Foram também reguladas as chamadas 

 
29 A título de exemplo, ver Lei n. 9.427/96, que criou a ANEEL, Lei n. 9.478/97, que criou a ANP, Lei n. 9.472/97, 
que criou a ANATEL e Lei n. 10.233/01, que criou a ANTT. 
30 A denominação agência executiva surge na Lei n. 9.649/98 e seu regime jurídico foi respaldado, ainda que 
posteriormente, pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 19/98, que alterou o art. 37 da Constituição Federal 
estabelecendo que a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta 
e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que 
tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade. 
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Organizações Sociais (OS) e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP),31 entidades do setor público não-estatal destinadas a executar certas atividades de 

interesse público que o Estado deve ou pretende custear, mas elege não executar diretamente. 

Na dimensão cultural, a criação das agências executivas buscou modificar a postura burocrática 

típica da alta administração pública, atribuindo-lhe, por meio da assinatura dos contratos de 

gestão, mais autonomia decisória (habilidade de gestão), mais flexibilidade operacional 

(habilidade de inovação) e um regime de prestação de contas mais orientado para o controle 

dos resultados (accountability).  

No plano gerencial, o dever de eficiência foi incorporado de forma expressa e com status 

constitucional ao regime jurídico da administração pública.32 Foram reguladas as permissões e 

concessões de serviços públicos e as autorizações para a exploração privada de certas atividades 

de interesse geral. Os contratos de gestão, por meio dos quais autarquias e fundações públicas 

são transformadas em agências executivas, forneceram instrumentos consensuais para permitir 

uma descentralização administrativa que materializasse a cultura de administração gerencial. 

E, por fim, foram instituídas modalidades de contratação específicas entre o setor público e as 

organizações do terceiro setor (OS e OSCIP) de modo a permitir a cooperação entre essas 

entidades e o Estado em áreas como educação, saúde e assistência social, bem como na gestão 

de bens públicos, como áreas de preservação ambiental, museus, instituições culturais, 

presídios, parques, equipamentos esportivos etc. 

Digno de nota foi a edição do Decreto n. 2.487/98, que definiu as regras de qualificação 

das autarquias e fundações como agências executivas. Em linha com o GPRA norte-americano, 

a norma determinou a realização de planejamento estratégico pelas entidades qualificadas como 

agências executivas, em forma e conteúdo semelhantes aos do planejamento das empresas 

privadas. De acordo com o Decreto, os planos estratégicos deveriam definir a missão, a visão 

de futuro, as diretrizes de atuação da entidade e os macroprocessos por meio dos quais ela 

realizará sua missão em consonância com as diretrizes governamentais, bem como estabelecer 

os indicadores de desempenho institucionais destinados à mensuração dos resultados (§ 1º, “b”, 

do art. 1º c/c art. 2º, I e VIII). E conforme o mesmo Decreto, os contratos de gestão assinados 

deveriam prever, dentre outros dispositivos, os objetivos e metas da entidade, seus planos de 

ação anuais, os prazos de consecução das atividades e os indicadores de desempenho (art. 4º).  

 
31 As OS e OSCIP englobam certas instituições do chamado terceiro setor. Foram originalmente reguladas, 
respectivamente, pelas Leis n. 9.637/98 e n. 9.790/99. Seu atual marco legal é a Lei n. 13.019/14. 
32 Conforme Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998. 
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Inegavelmente, a reforma administrativa iniciada em 1995 disponibilizou à 

Administração Pública um arsenal de instrumentos aptos a conferir maior autonomia decisória 

aos gestores, flexibilizar procedimentos e permitir uma maior descentralização da execução de 

atividades de interesse coletivo, ao mesmo tempo que reforçou os mecanismos de controle de 

resultados e de prestação de contas dos gestores públicos. Mas, acima de tudo, em linha com as 

ideias trazidas por Drucker (1970), confiou à Administração ferramentas que permitem aos 

gestores públicos inovar, gerir e obter a colaboração da sociedade para a obtenção de resultados, 

em vez de apenas executar. Como ressaltou Marcos Juruena Villela Souto (2000, p. 50), o 

modelo de administração pública gerencial instituído pela reforma contida na EC n. 19 de 1998 

passou a privilegiar o resultado das ações da administração em substituição ao modelo 

burocrático tradicional, que mais valorizava o controle formal de legalidade.  De acordo com o 

professor: 

 

[A]s metas a serem atendidas pelos órgãos e entidades da administração 
pública (bem como aquelas cruzadas por delegação às organizações sociais) 
são negociadas através de contratos de gestão, que passam a ser os 
instrumentos de controle [e prestação de contas] em substituição ao enorme 
aparato de regulamentos de auditoria e contabilidade (SOUTO, 2000, p. 50). 

 

A positivação do dever de eficiência como norma estruturante do modo como a 

administração pública deve perseguir seus fins (ÁVILA, 2005, p. 19) necessita ser aqui 

enfaticamente ressaltada. Estabeleceu o dever de a administração empregar metodologias 

decisórias capazes de auxiliar os gestores a escolher os meios mais adequados e menos custosos 

de promoção dos objetivos públicos. Ou, nas palavras de Kettl (2006, p. 76), que auxiliem o 

governo a funcionar melhor custando menos. Não é conhecida, por certo, metodologia de 

racionalização decisória mais adequada a esse propósito do que o planejamento, razão pela qual 

não parece incorreto afirmar que há no regime jurídico da administração pública brasileira um 

dever geral de planejamento diretamente derivado do postulado constitucional de eficiência. 

Encerrado o século XX, a reforma gerencial da administração pública brasileira havia 

sido concluída no plano normativo em formato compatível com os ideais da New Public 

Management, embora aprimoramentos importantes que muito interessam ao objeto deste 

trabalho tenham sido realizados apenas mais recentemente. Dignos de nota são a formulação de 

um regime jurídico próprio para as chamadas parcerias público privadas, em 2004,33 e a edição, 

 
33 Cf. Lei n. 11.079/04 e alterações posteriores. 
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dez anos depois, em 2014, 34 de um novo marco regulatório para o terceiro setor, aprovado em 

resposta a diversas denúncias de malversação de recursos públicos, com o objetivo de aprimorar 

os regimes de seleção, contratação e prestação de contas das OS e OSCIP. 

Entre 2018 e 2021, observou-se uma última e importante onda de reformas 

administrativas: (i) a Lei n. 13.655/18 revisou a LINDB de modo a exigir maior pragmatismo 

das decisões estatais em diversas esferas, inclusive na administrativa, incorporando ao processo 

decisório do setor público valores contextualistas, consequencialistas e anti-fundacionalistas; 

(ii) a Lei n. 13.874/19, chamada Lei de Liberdade Econômica, determinou a realização de AIR 

previamente a edição de certos atos normativos por todos os órgão ou entidade da 

Administração Pública federal; (iii) a Lei n. 13.934/19 regulamentou o contrato administrativo 

estabelecido no § 8º do art. 37 da CF, agora denominado contrato de desempenho,35 definindo 

um quadro legal até então impreciso para essa modalidade de descentralização com o propósito 

de conferir-lhe maior segurança jurídica.36 A denominação agência executiva deixou de ser 

utilizada pela nova regulamentação e o âmbito de aplicação da modalidade foi ampliado para 

toda a administração pública federal direta de qualquer dos Poderes da União (inclusive, 

segundo Paulo Modesto (2022), para órgãos da administração sem personalidade jurídica), além 

das autarquias e fundações públicas federais; (iv) a Lei n. 13.848/19, chamada Lei Geral das 

Agências Reguladoras (LGA), definiu uma lei quadro para as agências reguladoras federais, e, 

por fim, (v) a Lei n. 14.129/21, chamada Lei do Governo Digital, definiu princípios, regras e 

instrumentos para o aumento da eficiência da Administração Pública, especialmente por meio 

da inovação e do emprego de ferramentas de transformação digital e de participação do cidadão. 

Embora não seja tarefa simples modificar, mesmo que tardiamente, uma cultura 

administrativa que é burocrática em sua forma, mas que carrega na essência valores enraizados 

do velho modelo patrimonialista de gestão do Estado (FAORO, 2001), que, a cada reforma, 

parece adaptar-se para sobreviver e perpetuar-se, a sucessão de reformas dos últimos 30 anos 

confirma uma clara e coerente trajetória de aperfeiçoamento dos institutos de direito 

 
34 Cf. Lei n. 13.019/14 e alterações posteriores. 
35 Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2020), não obstante a nova denominação, deve-se manter aplicável a 
expressão contrato de gestão como sinônimo de contrato de desempenho por várias razões: “(i) ela está consagrada 
na doutrina e jurisprudência; (ii) a Lei nº 13.934/19 só tem aplicação na esfera federal, continuando Estados, 
Distrito Federal e Municípios a referir-se aos contratos de gestão, enquanto não alterarem a sua legislação; (iii) os 
contratos de gestão estão previstos, com essa denominação, em leis e decretos federais, não revogados pela Lei nº 
13.934/19.” 
36 Mais uma vez o legislador parece se esforçar para conferir à Administração ferramentas de descentralização e 
flexibilização organizacional, atribuindo ao gestor público ampla discricionariedade gerencial para delegar funções 
e estabelecer mecanismos de aferição de desempenho com vistas a quebrar a velha tradição de controle documental 
de cunho legalista, despreocupado com a entrega de resultados efetivos ao cidadão (MODESTO, 2022). 
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administrativo próprios à New Public Management, buscando melhorar, em diversos planos, as 

ferramentas de descentralização, cooperação, gerenciamento e prestação de contas da 

Administração Pública. 

A LGA, em especial, alterou dispositivos sobre a administração, organização, processo 

decisório e controle social das agências reguladoras. Dentre os principais avanços, ela 

padronizou as regras sobre a participação social na produção normativa, regulou a realização 

de AIR pelas agências, determinou a revisão periódica dos resultados dos normativos editados 

e tornou obrigatória a divulgação de agendas regulatórias pelas agências. Práticas que 

inexistiam ou variavam de autarquia para autarquia, ou que, muitas vezes, eram voluntárias ou 

decorriam de recomendações governamentais com baixa densidade normativa, passaram a ser 

obrigatórias para todas as agências federais. 

Uma das principais inovações da LGA foi exigir que as agências reguladoras brasileiras 

passassem a realizar o planejamento estratégico quadrienal de suas ações regulatórias, 

fiscalizatórias e normativas (art. 17), elaborassem planos de gestão anual englobando essas 

ações (art. 18) e, mais especificamente sobre a atividade normativa, divulgassem anualmente 

suas agendas regulatórias (art. 21). A partir das reformas de 2019, o planejamento estratégico 

das ações normativas das agências tornou-se imperativo e a agenda regulatória foi apontada 

pelo legislador como o principal instrumento desse planejamento.  

Mas o que seria exatamente planejamento regulatório? E qual seria o regime jurídico a 

ele aplicável? Os próximos itens deste trabalho pretendem responder essas indagações. 

 

1.4 Noção de planejamento regulatório 

 

A noção de planejamento regulatório pode ser compreendida a partir de ao menos duas 

perspectivas. A primeira parte de conceitos e métodos desenvolvidos pelas escolas de 

administração de empresas, ou seja, do conhecimento e da aplicação desses conceitos e métodos 

para compreender e realizar o que seja planejar a atividade normativa da Administração Pública. 

Partindo-se da premissa de que o planejamento regulatório deve ser realizado com o propósito 

de instrumentalizar a melhoria dos processos decisórios e da qualidade da regulação, uma 

possível estrutura para orientar o planejamento nesse sentido é oferecida pela OCDE, que, em 

1995, divulgou um checklist boas práticas para a tomada de decisão regulatória.37 O documento 

 
37 Disponível em https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/35220214.pdf. Acessado em 20 jan, 2020. 
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contém dez indagações que deveriam ser respondidas pelos reguladores previamente, ao longo 

e ao final do processo normativo: 

(i) O problema regulatório está definido corretamente? 

(ii) A ação do governo é justificada? 

(iii) A regulação é a melhor forma de ação governamental? 

(iv) Existe base legal para regulamentação? 

(v) Qual é o nível (ou níveis) de governo apropriado para esta ação? 

(vi) Os benefícios da regulação justificam os custos? 

(vii) A distribuição dos efeitos pela sociedade é transparente? 

(viii) O regulamento é claro, consistente, compreensível e acessível aos usuários? 

(ix) Todas as partes interessadas tiveram a oportunidade de apresentar seus pontos 

de vista? 

(x) Como a conformidade (compliance) será alcançada?  

Os tópicos propostos pela OCDE auxiliam os gestores a identificar elementos 

importantes do processo normativo que necessitam ser objeto de reflexão, funcionando, 

certamente, como um roteiro básico para a atividade de planejamento regulatório. E ao planejar 

a atividade normativa segundo esse roteiro, os reguladores estarão consolidando práticas (i.e., 

desenhando instituições) que promoverão um processo regulatório mais racional, transparente, 

aberto e coerentemente ordenado. 

A segunda perspectiva para compreensão do planejamento regulatório é inerente à 

dogmática jurídica. Ela conceitua o planejamento regulatório a partir de um certo regime 

jurídico, que considera aspectos normativos de natureza substantiva e processual. Os aspectos 

de natureza substantiva conformarão, no plano jurídico, quem deverá realizar planejamento 

regulatório, qual deve ser o conteúdo dos planos produzidos, qual deverá ser o propósito desse 

planejamento, quais são seus requisitos de validade etc. Os aspectos processuais conformarão 

essencialmente o momento em que o planejamento deverá ser realizado no curso do processo 

normativo e os efeitos que ele deve produzir nesse processo. 

O item 1.1 deste trabalho buscou apresentar um referencial teórico com base no qual 

seria possível compreender a primeira noção de planejamento regulatório.38 Segundo esse 

referencial, planejamento regulatório seria o conjunto de ações executadas pela agência 

 
38 Embora, como já ressalvado, este trabalho não tenha se dedicado a estudar ou formular uma metodologia para a 
execução do planejamento regulatório, propósito que extrapolaria o escopo da dissertação. 
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conforme métodos prescritos por escolas de administração de empresas com o objetivo de 

definir um plano operacional para sua atividade normativa.  

A segunda noção de planejamento regulatório, que busca compreendê-lo a partir de seu 

regime jurídico, será apresentada de forma detalhada no Capítulo 2, que abordará o sistema de 

planejamento estratégico das ações normativas das agências estipulado na LGA. Mas já neste 

ponto, entretanto, é possível concluir que o plano de ação resultante da atividade de 

planejamento da atividade normativa (ou seja, do conjunto de ações mencionado no parágrafo 

anterior) é justamente a agenda regulatória, de modo que este plano deverá observar o regime 

jurídico aplicável às agendas, tal como previsto na LGA.  

 

1.4.1 A experiência estrangeira 

 

Previamente à análise do sistema de planejamento previsto na LGA, os itens 1.4.2 e 

1.4.3, seguintes, apresentam um estudo sobre o planejamento regulatório em jurisdições 

estrangeiras de tradição regulatória mais consolidada que a brasileira. O propósito não é realizar 

uma análise pormenorizada de direito comparado, mas sim observar a prática do planejamento 

como ferramenta de gestão da atividade normativa em outras jurisdições com a finalidade de 

obter subsídios que auxiliem a compreensão do sistema brasileiro, muitas vezes influenciado 

por modelos estrangeiros, assim como subsidiar a construção da metodologia empregada na 

pesquisa empírica apresentada no Capítulo 4. 

Como paradigmas para o estudo foram selecionadas as jurisdições dos EUA e da União 

Europeia. A escolha dos EUA se justifica por ser esta a jurisdição que há mais tempo exercita 

o planejamento regulatório, o que confere a ela posição vanguardista e de maior experiência 

prática sobre o tema do trabalho. A escolha da União Europeia se justifica em razão de um 

contexto diverso, da implementação de uma política conhecida como Better Regulation,39 na 

qual o planejamento regulatório está inserido, o que permite aportar aos estudos aqui realizados 

um rico referencial teórico sobre planejamento normativo. 

  

 
39 Sobre Better Regulation, ver o item 1.4.3 deste trabalho. 
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1.4.2 Planejamento regulatório nos EUA 

 

Desde 1978, as agências federais norte-americanas40 são obrigadas a preparar e divulgar 

agendas regulatórias.41 Mas, em 1993, o GPRA estabeleceu que as agências federais deveriam 

adotar procedimentos mais abrangentes de planejamento. Nesse contexto, a E.O. 12866,  

chamada Regulatory Planning and Review, editada no mesmo ano pelo governo Bill Clinton, 

buscou assegurar programas regulatórios efetivos; prover regulações coordenadas; maximizar 

a consulta e a resolução de potenciais conflitos nos estágios iniciais dos procedimentos 

regulatórios; envolver o público e os funcionários estatais no planejamento das ações 

normativas e assegurar que os regulamentos novos ou decorrentes de revisão promovessem as 

prioridades do Presidente, assim como a “Filosofia Regulatória” e os “Princípios da Regulação” 

previstos no normativo. Com essas finalidades, a E.O. 12866 estabeleceu três mecanismos de 

planejamento a serem empregados pelas agências norte-americanas: (i) as reuniões de política 

(agency police meetings); (ii) a agenda regulatória unificada, divulgada semestralmente; e (iii) 

o plano regulatório das agências, divulgado anualmente.  

As reuniões de política são realizadas no início do ciclo de planejamento anual das 

agências. Nesses encontros, representantes do Poder Executivo se reúnem com os chefes das 

agências para construir uma visão comum sobre as prioridades e coordenar os esforços 

regulatórios a serem realizados no ano seguinte.  

A agenda regulatória unificada consiste em um sistema de compilação das iniciativas 

regulatórias prioritárias de todas a agências federais norte-americanas, incluindo as agências 

executivas e as agências reguladoras independentes. Esse sistema é administrado pelo Office of 

Information and Regulatory Affairs (OIRA), espécie de secretaria de governo ou ministério 

vinculado à Presidência da República. Atualmente, a agenda regulatória unificada norte-

americana consolida e divulga as informações de planejamento regulatório de mais de 60 

 
40 O termo “agência” utilizado pelo ordenamento norte-americano engloba as agências executivas, subordinadas à 
presidência da república, e também departamentos e outros órgãos da administração pública, podendo também, 
dependendo do contexto e de certos regimes jurídicos específicos, englobar as agências reguladoras independentes. 
41 De acordo com a E.O. 12044 de 1978 editada pelo presidente Jimmy Carter. Disponível em 
https://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/12291.html. Acessado em 20 de janeiro de 
2022 às 14h20.  
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departamentos, agências executivas, agências independentes e comissões norte-americanas em 

âmbito federal.42 

Por fim, o plano regulatório das agências relaciona as iniciativas regulatórias 

consideradas significativas de cada agência, devendo conter, no mínimo (em tradução livre):43 

(i) uma declaração dos objetivos e prioridades regulatórias da agência e como eles se relacionam 

com as prioridades da Presidência da República; (ii) um resumo de cada ação regulatória 

significativa planejada incluindo, na medida do possível, alternativas a serem consideradas e 

estimativas preliminares dos custos e benefícios previstos; (iii) um resumo da base legal de cada 

uma dessas ações, incluindo se algum aspecto da ação é exigido por lei ou ordem judicial; (iv) 

uma declaração da necessidade de cada ação e, se aplicável, como a ação reduzirá os riscos para 

a saúde pública, segurança ou meio ambiente, bem como se os riscos identificados se 

relacionam com outros riscos dentro da jurisdição da agência; (v) o cronograma da agência para 

cada ação, incluindo informação sobre eventuais prazos legais ou judiciais aplicáveis; e (vi) o 

nome, endereço e número de telefone de uma pessoa na agência que os interessados possam 

entrar em contato para obter informações adicionais sobre cada ação regulatória planejada. 

Desde sua edição, a E.O. 12866 vem sendo sucessivamente aperfeiçoada por 

presidentes democratas e republicanos, mas seus propósitos originais, revelados na “Filosofia 

Regulatória” e nos doze “Princípios da Regulação” declarados no normativo permanecem 

inalterados. Em especial, a “Filosofia Regulatória” aplicável a toda a Administração Pública 

federal norte-americana, que é a seguir transcrita (em tradução livre):  

 

As agências federais devem promulgar apenas os regulamentos exigidos por 
lei, necessários para interpretar a lei ou tornados necessários por necessidade 
pública imperiosa, como falhas materiais de mercados privados para proteger 
ou melhorar a saúde e segurança do público, o meio ambiente ou o bem-estar 
do povo americano. Ao decidir se e como regular, as agências devem avaliar 
todos os custos e benefícios das alternativas regulatórias disponíveis, 
incluindo a alternativa de não regular. Os custos e benefícios devem ser 
entendidos como incluindo medidas quantificáveis (na medida em que possam 
ser estimados de forma útil) assim como medidas qualitativas que sejam 
difíceis de quantificar, mas que, no entanto, sua consideração seja essencial. 
Ao escolher entre abordagens regulatórias alternativas, as agências devem 
selecionar aquelas que maximizam os benefícios líquidos (incluindo 
potenciais benefícios econômicos, ambientais, de saúde pública e segurança e 

 
42 Informação obtida no sítio do OIRA: 
https://www.reginfo.gov/public/jsp/eAgenda/StaticContent/UA_About.jsp. Acessado em 20 de janeiro de 2022 
às 14h31. 
43 Conforme a Seção 4(c) da E.O. 12866, disponível em https://www.archives.gov/files/federal-register/executive-
orders/pdf/12866.pdf, acessado em 20 de janeiro de 2022 às 15h07. 
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outras vantagens; impactos distributivos; e equidade), a menos que a lei exija 
outra abordagem regulatória. 
 

As agendas regulatórias das agências federais dos EUA são publicadas tanto na 

imprensa oficial, chamada Federal Register, quanto em versões eletrônicas, disponibilizadas 

no sítio www.reginfo.gov, administrado pelo governo federal. As agendas divulgadas no 

sistema online contêm um volume maior e mais pormenorizado de informações sobre cada 

iniciativa, seguindo, via de regra, a relação abaixo (em tradução livre do item (i) ao (xviii)):44 

(i) Título: uma breve descrição do assunto tratado na iniciativa. 

(ii) Resumo: a agência deverá: (a) fornecer uma breve descrição do problema 

regulatório; (b) justificar a necessidade de uma solução regulatória federal; (c) 

na medida do disponível, indicar as alternativas que a agência está considerando 

para resolver o problema; e (d) os custos e benefícios potenciais da ação. 

(iii) Prioridade: a agência deverá fornecer uma indicação da significância de cada 

iniciativa, conforme as seguintes categorias: 

(a) economicamente significativas: iniciativa que tenha um efeito anual na 

economia de US$ 100 milhões ou mais ou afetará adversamente de forma 

material a economia, um setor da economia, produtividade, competição, 

empregos, meio ambiente, saúde ou segurança pública, ou governos ou 

comunidades estaduais, locais ou tribais; 

(b) Significativa (outros): iniciativa que não é economicamente significativa, 

mas é considerada significativa pela agência. Esta categoria inclui 

propostas que a agência prevê que serão revisadas de acordo com a O.E. 

12866 ou que são prioridade da agência. Essas regras podem ou não estar 

incluídas no Plano Regulatório da agência; 

(c) Substantiva não-significativa: iniciativa que tem impactos substantivos, 

mas não é significativa, nem rotineira e frequente, nem informativa / 

administrativa / outra; 

 
44 Essa relação foi elaborada com base em informações obtidas no sítio do Federal Register, no endereço  
https://www.federalregister.gov/documents/2021/07/30/2021-15272/introduction-to-the-unified-agenda-of-
federal-regulatory-and-deregulatory-actions, Acessado em 20 de janeiro de 2022 às 14h40, e no sítio do Center 
for Effective Government, no endereço https://www.foreffectivegov.org/node/4062. Acessados em 20 de janeiro 
de 2022 às 14h41. 
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(d) Rotineira e frequente: iniciativa que decorre da aplicação recorrente de um 

programa regulatório já anteriormente previsto e que não altera o corpo da 

regulação; 

(e) Informativa / administrativa / outra: iniciativa que é de natureza 

informativa ou que se refere a assuntos diversos, não compreendidos na 

competência regulatória setorial da agência, mas que a agência inclui na 

agenda unificada para informar o público sobre a atividade. 

(iv) Relevância: a agência deve informar se a iniciativa configura uma major rule, 

ou seja, se ela é relevante. Nesse caso, a agência deve realizar análise de impacto 

regulatório (AIR). São consideradas relevantes as propostas que tenham um 

impacto anual na economia de pelo menos US$ 100 milhões ou as que 

configurem outras regulamentações significativas (aquelas consideradas como 

tendo impacto substancial no interesse público). 

(v) Número: o número de identificação da regulação, conhecido como RIN; 

(vi) Resumo: um resumo do propósito de cada iniciativa. 

(vii) Impacto orçamentário (Unfunded Mandates): a agência deve informar se a 

iniciativa pode resultar em despesas de governos estaduais, locais e tribais ou do 

setor privado de mais de US$ 100 milhões em um ano, nos termos da Seção 202 

do chamado Unfunded Mandates Reform Act de 1995.45 Em caso afirmativo, 

antes de publicar um aviso de consulta pública conhecido como notice of 

proposed rulemaking, a agência deve preparar uma declaração por escrito 

contendo uma avaliação dos custos e benefícios da iniciativa. 

(viii) Competência: a agência deverá indicar o dispositivo legal que confere a ela 

competência para regular a matéria tratada na iniciativa. 

(ix) Regras que serão alteradas: deverão ser informados os dispositivos do Código 

de Regulamentações Federais (CFR) que serão modificados pelas iniciativas. O 

CFR é uma codificação anual de todas as regras gerais e permanentes publicadas 

no Registro Federal pelos departamentos executivos e agências do governo 

federal. 

(x) Prazos: a agência deverá informar se a iniciativa está submetida a prazos 

impostos por lei ou ordem judicial. Se positivo, deve informar o respectivo prazo 

 
45 Disponível em https://www.congress.gov/104/plaws/publ4/PLAW-104publ4.pdf. Acessado em 20 de janeiro de 
2022 às 14h48. 
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e a etapa processual à qual o prazo se refere (ou seja, à notice of proposed 

rulemaking, à decisão final ou a outra ação).  

(xi) Cronograma: a agência deverá informar as datas em que foram realizadas as 

fases processuais já concluídas e a data projetada para pelo menos a próxima 

etapa da ação regulatória. Em alguns casos, as agências podem indicar qual será 

a próxima ação, mas a data dessa ação é "a ser determinada". "Próxima ação 

indeterminada" indica que a agência não sabe qual ação tomará em seguida. 

(xii) Análise de flexibilidade regulatória: a agência deve informar se a iniciativa está 

sujeita ao chamado Regulatory Flexibility Act de 1980,46 caso possa ter um 

impacto econômico significativo sobre um número substancial de pequenas 

entidades, tais como pequenas empresas, pequenas organizações sem fins 

lucrativos ou pequenas entidades governamentais. Nesse caso, a agência deve 

preparar uma análise de flexibilidade regulatória com o objetivo de avaliar a 

existência de meios alternativos mais simples e menos onerosos de intervenção. 

(xiii) Impactos em pequenas entidades: a agência deverá informar os tipos de 

pequenas entidades (empresas, jurisdições governamentais ou organizações) 

potencialmente impactadas pela iniciativa, conforme definido pelo Regulatory 

Flexibility Act. 

(xiv) Impactos em diferentes níveis governamentais: a agência deve informar se uma 

determinada iniciativa terá impacto sobre os diversos níveis federativos, federal, 

estadual, local e/ou tribal. 

(xv) Impactos federativos: a agência deve informar se a iniciativa tem "implicações 

federalistas", conforme definido na E.O. 13132.  Ou seja, se a iniciativa “tem 

efeitos diretos sobre os Estados, sobre a relação entre o governo federal e os 

Estados, ou sobre a distribuição de poder e responsabilidades entre os vários 

níveis de governo". 

(xvi) Impactos internacionais: a agência deve informar se a iniciativa pode ter efeitos 

no comércio e em investimentos internacionais ou de outra forma pode ser do 

interesse dos parceiros comerciais internacionais dos EUA. 

(xvii) Inclusão no planejamento regulatório: a agência deve informar se a iniciativa 

foi incluída em seu Planejamento Regulatório. 

 
46 Disponível em https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-94/pdf/STATUTE-94-Pg1164.pdf . Acessado 
em 20 de janeiro de 2022 às 14h57. 
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(xviii) Pessoa de contato na agência: deverá ser indicada uma pessoa de contato na 

agência para cada iniciativa. 

Em 2003, no âmbito do chamado eRulemaking Program,47 o governo federal norte-

americano lançou um portal eletrônico novo, denominado Regulations.gov, para se comunicar 

e interagir com a sociedade sobre as iniciativas regulatórias das agências federais. De acordo 

com o governo americano, os principais objetivos do portal são facilitar a acessibilidade do 

público aos materiais relacionados à regulação, aumentar a participação social e melhorar a 

eficácia e a eficiência das agências federais. Até o lançamento deste portal, os interessados em 

comentar uma proposta de regulação necessitavam saber qual era a agência responsável pela 

proposta, deveriam revisar a proposta e os documentos a ela relacionados em uma sala de leitura 

e necessitariam aderir ao processo de comentários específico da respectiva agência.48 O novo 

portal se propôs a remover essas barreiras, convertendo para mídias digitais disponíveis online 

informações até então acessíveis apenas em meio físico, e concentrar o sistema de comunicação 

entre reguladores e a sociedade em um único ambiente digital.  

O Regulations.gov oferece ferramentas que permitem a qualquer interessado (americano 

ou não) conhecer os temas públicos debatidos pelas agências norte-americanas, saber as fases 

transcorridas e a transcorrer dos respectivos processos normativos, acessar estudos, análises e 

demais materiais de suporte das iniciativas, obter o texto das minutas das regulações propostas, 

participar das consultas abertas ao público, enviando comentários, e acessar os comentários 

enviados por outros participantes. 

É possível observar que o ordenamento norte-americano optou por estabelecer regras 

bastante rígidas sobre o planejamento regulatório, em especial sobre as informações que as 

agências devem disponibilizar em suas agendas, tanto no que concerne ao conteúdo das 

iniciativas quanto no que concerne aos cronogramas das ações. Essas regras foram sendo 

sucessivamente detalhadas por diversos normativos com propósitos diferentes, sendo, por 

exemplo, dignos de nota os já mencionados Regulatory Flexibility Act, o GPRA, o Unfunded 

Mandates Reform Act, o E-Government Act, o GPRA Modernization Act e o mais recente Open 

Government Data Act. 

 
47 O eRulemaking Program foi lançado pelo E-Government Act de 2002. Disponível em 
https://www.congress.gov/107/plaws/publ347/PLAW-107publ347.pdf. Acessado em 20 de janeiro de 2022 às 
15h07. 
48 Informação disponível em https://www.regulations.gov/about, acessado em 20 de janeiro de 2022 às 15h14. 
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A evolução do regime jurídico de planejamento regulatório norte-americanos segue um 

curso bastante claro (embora não necessariamente linear) de exigir a realização de estudos 

específicos em razão dos impactos esperados das iniciativas, facilitar o acesso da sociedade 

civil às informações pertinentes à atividade normativa da Administração Pública, estimular a 

participação social e incrementar a eficiência regulatória. A divulgação das agendas 

regulatórias, iniciada em 1978, contribuiu para perseguição de alguns desses objetivos. Mais 

recentemente, contudo, observa-se que a política escolhida pelo sistema norte-americano foi a 

adoção de uma ferramenta digital administrada de forma centralizada pelo governo federal, de 

fácil compreensão e utilização pelo cidadão comum, que disponibiliza aplicativos capazes de 

simultaneamente conferir maior transparência às informações de interesse público sobre as 

iniciativas normativas das agências e operacionalizar a participação social nos processos 

regulatórios. 

 

1.4.3 Planejamento regulatório na UE 

 

A UE adota uma política de produção normativa denominada Better Regulation. 

Segundo Wiener (2006, p. 2-3), Better Regulation é o resultado de uma série de reformas 

regulatórias realizadas pela UE e seus Estados Membros a partir do início da década de 2000 

com o propósito de melhorar a qualidade da produção normativa. 

A iniciativa normativa na UE é da Comissão Europeia, espécie de Poder Executivo 

comunitário. Mas, diferentemente das administrações públicas norte-americana e brasileira, a 

Comissão Europeia e seus 46 departamentos (que cuidam dos mais diversos temas como 

educação, comunicações, agricultura, defesa, energia etc.) não possuem delegações regulatórias 

definidas a priori, seja para administrar um determinado diploma legal, regulando suas lacunas 

ou ambiguidades como geralmente acontece nos EUA, seja para exercer competências 

regulatórias setoriais estabelecidas em leis próprias, como ocorre nos Brasil. Ressalvadas 

algumas exceções, a principal função normativa da Comissão é elaborar os projetos de lei que 

serão submetidos à aprovação do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia.49 

De acordo com o Interinstitutional Agreement on Better Law-Making firmado entre a 

Comissão, o Parlamento Europeu e o Conselho em 13 de abril de 2016,50 ao elaborar os projetos 

 
49 Para um resumo sobre o funcionamento institucional da Comissão Europeia e dos demais organismos da UE, 
ver Golberg (2018, p. 9). 
50 Disponível em: 
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de lei, a Comissão deve seguir as diretrizes e utilizar as ferramentas da política de Better 

Regulation. As diretrizes centrais dessa política são possibilitar que os projetos de lei da UE 

sejam preparados de forma aberta e transparente, informados pelas melhores evidências 

disponíveis, inclusive por meio do envolvimento das partes interessadas, com o objetivo de 

garantir que a UE atue da forma mais eficiente e em conformidade com os princípios gerais da 

subsidiariedade e da proporcionalidade, ou seja, apenas quando necessário e de uma forma que 

não exceda o exigido para resolver o problema em questão. Essa política procura também 

assegurar que a regulação tenha objetivos claros, seja fácil de compreender e cumprir e não 

acrescente custos regulatórios e obstáculos desnecessários (red tapes) à atividade privada.51  

Better Regulation abrange todo o ciclo de políticas públicas, desde a concepção e 

preparação da política, passando pela adoção, implementação (transposição, ação 

complementar não regulamentar) e aplicação (incluindo monitoramento e execução) até a 

avaliação e revisão. Para cada fase do ciclo haverá princípios, objetivos, ferramentas e 

procedimentos específicos para garantir que a UE disponha da melhor regulação possível.52 

Conforme explica Golberg (2018, p. 3), as principais ferramentas de Better Regulation 

para atingir seus objetivos são o planejamento estratégico, a avaliação de impacto, a consulta 

pública e a avaliação retrospectiva de resultados. No tocante ao planejamento, tema central 

desta dissertação, cada departamento da Comissão deverá divulgar seu plano estratégico 

quinquenal e seu plano de gestão anual. E, de acordo com a Comissão, os planos estratégicos 

devem descrever como cada um dos departamentos contribuirá com as prioridades políticas da 

Comissão e para torná-la uma administração moderna, sustentável e de alta performance.53 

São seis as prioridades políticas da Comissão para o período 2021-2024: (i) Pacto 

Ecológico Europeu; (ii) Uma Europa preparada para a era digital; (iii) Uma economia ao serviço 

das pessoas; (iv) Uma Europa mais forte no mundo; (v) Promoção do modo de vida europeu; e 

(vi) Um novo impulso para a democracia europeia. Essas prioridades foram definidas no plano 

de governo apresentado pela alemã Ursula von der Leyen quando de sua candidatura à 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=EN. Visto por 
último em 19 jan. 2022. 
51 De acordo com o Better Regulation Guidelines (2021), documento que estabelece os princípios que deverão ser 
seguidos tanto para preparar novas propostas legislativas quanto para avaliar a legislação existente. Disponível 
em: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-
how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_pt. Acessado em 24 jan. 2022 às 23h54. 
52 De acordo com o Better Regulation Guidelines (2021, p. 8). Disponível em: https://ec.europa.eu/info/law/law-
making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-
toolbox_pt. Acessado em 24 jan. 2022 às 23h55. 
53 Disponível em: https://ec.europa.eu/info/publications/strategic-plans-2020-2024_en. Acessado em 24 de janeiro 
de 2022 às 23h54.  
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presidência da Comissão Europeia,54 e atualmente enquadram os objetivos previstos no 

planejamento estratégico dos 46 departamentos da Comissão. É interessante observar a real 

importância dos programas eleitorais no âmbito da Comissão Europeia, cujas propostas centrais 

vencedoras transformam-se posteriormente em programas de governo, moldando as iniciativas 

prioritárias da Comunidade Europeia e orientando o seu planejamento (inclusive normativo).   

Os planos de gestão anuais definem as principais ações e resultados para cada exercício 

e como eles contribuirão para que os objetivos definidos nos planos estratégicos sejam 

alcançados. Esses planos deverão também relacionar os objetivos do departamento com os 

recursos disponíveis, conforme previstos no orçamento da Comissão, e definir os indicadores 

que serão utilizados para medir o progresso dos trabalhos, os quais são reportados 

periodicamente nos relatórios anuais de atividades.55 O planejamento dos departamentos é 

refletido no programa de trabalho anual da Comissão, documento pelo qual a Comissão 

assume o compromisso político de cumprir um certo número de prioridades durante um 

determinado ano civil.56 O programa de trabalho anual relaciona as iniciativas prioritárias 

classificando-as em função das seis prioridades políticas da Comissão, informando as 

iniciativas novas, as iniciativas de revisão regulatória (no âmbito do programa denominado 

REFIT57), as propostas prioritárias pendentes (ou seja, que constavam no programa de trabalho 

do ano anterior e ainda não foram concluídas) e as iniciativas retiradas da agenda 

(acompanhadas de uma breve justificativa dessa decisão).  

E como parte da agenda de Better Regulation, cidadão comuns, consumidores, empresas 

e demais interessados podem acompanhar todas as iniciativas normativas da Comissão, em 

especial as constantes do programa de trabalho anual, por meio do portal Have-Your-Say,58 

espécie de agenda regulatória digital da EU, semelhante ao portal norte americano 

 
54 Disponível em:  
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf. Visto por último em 
18 jan. 2022 às 22h05. 
55 Informação disponível no sítio da Comissão Europeia: https://ec.europa.eu/info/strategy-documents/strategic-
plans-management-plans_en. Acessado em 18 jan. 2022 às 15h34. 
56 Embora o programa de trabalho anual contemple também iniciativas cuja natureza não é normativa. 
57 REFIT é um acrônimo para Regulatory Fitness and Performance Programme. O programa foi iniciado em 2012 
e tem por objetivo tornar a legislação europeia mais simples, mais específica (targeted) e mais fácil de cumprir, 
de modo a assegurar que ela produza os resultados esperados tanto para as pessoas como para as empresas, ao 
mesmo tempo que procura simplificar a legislação em vigor e reduzir a burocracia. O REFIT pretende beneficiar 
de forma especial as pequenas e médias empresas, que representam 99% das empresas europeias, uma vez que 
elas são particularmente afetadas pelos encargos administrativos e pela complexidade das regras. Fonte: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-
simpler-less-costly-and-future-proof_en. Acessado em 21 jan. 2022.  
58 Disponível em: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_en. Visto por último em 19 jan. 
2022. 
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Regulations.gov. O portal da UE é uma poderosa ferramenta de orientação e comunicação da 

atividade normativa da Comissão Europeia, aberta globalmente, não apenas para cidadãos 

europeus, com informações disponibilizadas em 24 diferentes idiomas. Alinhado com a política 

comunitária de Better Regulation, o portal contém um conjunto coerente de informações sobre 

o conteúdo e sobre os procedimentos de cada iniciativa regulatória, seguindo o roteiro abaixo 

para a divulgação das informações (em tradução livre do item (i) ao (xiii)):59 

(i) Título: Breve descrição da iniciativa. 

(ii) Processamento: Informa se a iniciativa está em curso, se possui mecanismos 

abertos de participação, se já foi concluída etc. 

(iii) Resumo: Contém uma descrição do problema regulatório e dos objetivos do 

regulador. 

(iv) Tópico: Indica o domínio de interesse da iniciativa (e.g., energia, transportes, 

saúde pública, meio ambiente, desporto etc.).  

(v) Tipo de ato: Informa se a iniciativa consiste em uma proposta legislativa, um ato 

delegado, um ato de execução, uma proposta de regulamento, um comunicado 

etc. 

(vi) Categoria: Informa se a iniciativa integra o programa de trabalho da Comissão. 

(vii) Roteiro processual: Contém cronograma esperado dos eventos processuais, 

incluindo os eventos já realizados, em curso ou que ainda serão realizados, com 

datas de início e fim de cada fase ou previsão estimada de realização. Dentre os 

eventos informados constam os seguintes: preparação do procedimento, 

chamamento para apresentação de informações, consulta pública, elaboração do 

projeto de ato e momento de adoção pela Comissão. 

(viii) Informações disponibilizadas: Esse item contém os estudos realizados incluindo 

estudos de impacto, custo-benefício, relatórios, avaliações etc., e as minutas de 

propostas de regulação da Comissão, conforme a fase do processo. 

(ix) Sobre esta consulta: Essa entrada contém informações sobre os mecanismos de 

participação abertos nas iniciativas, seu público-alvo e os motivos de sua 

realização. Aqui são também disponibilizadas informações adicionais sobre os 

resultados dos mecanismos já concluídos e um sumário do posicionamento da 

Comissão sobre os comentários recebidos, com análises estatísticas adicionais. 

 
59 Fonte: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_en. Visto por último em 19 jan. 2022. 
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O posicionamento da Comissão não é individualizado, comentário a comentário. 

Apenas as principais opiniões comuns agregadas observadas nos mecanismos 

são mencionadas. 

(x) Comentários: Permite o envio de informações e a realização de comentários por 

qualquer interessado sobre os estudos disponibilizados ou sobre a minuta de 

proposta regulatória, conforme o estágio processual. Permite também conhecer 

o conteúdo e a autoria das informações e comentários de terceiros na ordem em 

que são recebidos pela Comissão. 

(xi) Estatísticas: Contém informação sobre o número absoluto de comentários 

válidos recebidos pela Comissão e fornece análises gráficas que classificam os 

contribuintes em razão do país de origem e do grupo de interesse ou da categoria 

à qual pertençam (incluindo empresa, associação empresarial, organização de 

consumidores, organização de defesa do ambiente, universidade, sindicato, 

cidadão europeu, cidadão de outros países, entidade pública etc.). 

(xii) Notificações: Permite o cadastramento de interessados para recebimento de 

notificações sobre os andamentos da iniciativa. 

(xiii) Compartilhamento: Permite que os interessados compartilhem em suas redes 

sociais ou por e-mail o link associado à iniciativa para a realização de 

comentários. 

Assim como o portal norte-americano, o portal europeu oferece ferramentas que 

permitem aos interessados conhecer os temas regulatórios debatidos pela Comissão Europeia, 

saber as fases transcorridas e a transcorrer dos processos, acessar estudos e informações de 

suporte, obter o texto das minutas das normas, participar das consultas públicas e acessar os 

comentários enviados por outros participantes. Digno de nota são as informações estatísticas 

divulgadas pelo portal europeu sobre o perfil dos contribuintes, que facilitam significativamente 

a observação da nacionalidade dos participantes e dos grupos de interesse mais ativos em cada 

mecanismo de participação. 

Por ser fruto de uma política claramente definida, o portal da Comissão Europeia 

mostra-se mais coeso, lógico e flexível do que seu similar norte-americano. O portal dos EUA 

parece constrangido por um processo normativo administrativo talvez excessivamente regulado 

(over-regulated), menos lógico e coeso, provavelmente por resultar da sobreposição de 

diferentes leis motivadas por diferentes políticas, às vezes desconectadas e, em certos aspectos, 

redundantes. 
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1.4.4 Conclusões parciais 

 

As observações dos modelos norte-americano e europeu permitem algumas conclusões 

parciais relevantes sobre o tema da dissertação. A primeira é que ambos os regimes estrangeiros 

estudados optaram por definir regras claras e detalhadas sobre as informações que o 

planejamento regulatório deve produzir e divulgar, conferindo pouco espaço para os órgãos da 

Administração definirem seus próprios modelos de agendas, seja em relação à forma seja em 

relação ao conteúdo. O desenho normativo escolhido pode ser justificado pela maior 

padronização de comportamentos obtida por regras precisas e detalhadas, que vinculam mais 

intensamente a administração, em comparação com normas abertas, que permitem à 

administração valer-se de sua discricionariedade para completar ou integrar subjetivamente seu 

conteúdo (ZANCANER, 1990, p. 49). No caso do planejamento regulatório, regras mais 

precisas e detalhadas circunscrevem a administração e conferem maior uniformidade às 

informações produzidas pelos seus diversos órgãos, pois impedem que os diversos órgãos 

interpretem de forma discricionária o quadro legislativo e produzam agendas regulatórias muito 

diferentes entre si. Consequentemente, preservam a inteligibilidade e a lógica sistêmica do 

planejamento. 

Uma segunda conclusão é que, de forma geral, embora por caminhos diferentes, os 

regimes de planejamento norte-americano e europeu seguem as diretrizes contidas nas 

recomendações da OCDE sobre a melhoria da qualidade da regulação governamental (1995), 

que correlacionam aspectos procedimentais da produção normativa, como a transparência, a 

realização análises de impacto, a fundamentação das decisões em evidências e a consulta aos 

potencialmente afetados, com a melhoria da qualidade da regulação. 

E uma última conclusão é a (possivelmente inevitável) tendência de utilização de 

ferramentas digitais voltadas a auxiliar o planejamento e a operacionalização da produção 

regulatória, i.e., portais que empregam tecnologias sofisticadas de gestão de conteúdo para 

orientar a atividade normativa das agências. Os portais observados mostraram-se 

cuidadosamente desenhados tanto para atender aos requisitos formais específicos de produção 

normativa de cada jurisdição quanto para facilitar o acesso público às informações e estimular 

a participação social.  
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2 PLANEJAMENTO REGULATÓRIO NO BRASIL 

 

 

2.1 O sistema de planejamento da LGA 

 

Mais de quarenta anos depois da adoção das agendas regulatórias pelos EUA e 

aproximadamente trinta anos depois do GPRA, a LGA definiu um sistema de planejamento 

regulatório para as agências reguladoras federais brasileiras. Influenciado pelas experiências 

norte-americana e europeia, o sistema foi desenhado em sintonia com as dimensões de 

planejamento geralmente prescritas pelas escolas de administração de empresas, exigindo das 

agências brasileiras a elaboração de planos estratégicos quadrienais (art. 17), planos de gestão 

anual (art. 18) e agendas regulatórias (art. 21). 

De acordo com a lei (art. 15), o planejamento das agências deve perseguir os objetivos 

de: (i) promover, com foco em resultados, o aumento da eficiência e da qualidade dos serviços 

da agência de forma a melhorar o seu desempenho, bem como incrementar a satisfação dos 

interesses da sociedade; (ii) aperfeiçoar o acompanhamento das ações da agência, inclusive de 

sua gestão, promovendo maior transparência e controle por parte da sociedade; (iii) aperfeiçoar 

as relações de cooperação da agência com o Poder Público, em particular no cumprimento das 

políticas públicas definidas em lei; e (iv) permitir o acompanhamento da atuação administrativa 

e a avaliação da gestão da agência. 

Semelhantemente ao GPRA e à política europeia de Better Regulation, a LGA 

determinou que os reguladores brasileiros elaborassem um relatório anual de atividades, 

destacando o cumprimento das políticas setoriais definidas pelos Poderes Legislativo e 

Executivo e o cumprimento dos planos estratégico quadrienal e de gestão anual, o que inclui a 

agenda regulatória (art. 15). O relatório anual de atividades deverá ser produzido em 

consonância com o relatório de gestão integrante da prestação de contas das agências ao TCU, 

nos termos do art. 9º da Lei n. 8.443/92, e encaminhado por cada agência ao ministro de Estado 

da pasta a que estiver vinculada, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao Tribunal de 

Contas da União, sendo disponibilizado à sociedade na sede da agência e em seu sítio na internet 

(§ 2º do art. 15 da LGA). 

O sistema de planejamento concebido na lei reforça o dever de prestação de contas da 

Administração Pública com foco no acompanhamento dos resultados das agências 

(accountability), atribuindo expressamente ao Congresso Nacional, com auxílio do TCU (art. 
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14), a prerrogativa (e o consequente dever) de controle externo do regulador, avigorando, assim, 

ferramentas de monitoramento político e orçamentário da atividade regulatória. A ampla 

publicidade dos documentos de planejamento e de prestação de contas das agências, realizada 

pela internet, como determina a LGA, visa proporcionar um acesso facilitado a essas 

informações pela sociedade. Promove, por corolário, maior acessibilidade ao planejamento das 

agências, facilitando o monitoramento social.  

Embora necessária, a acessibilidade às informações de planejamento não é, por si só, 

suficiente para assegurar transparência à atividade normativa, um dos postulados do sistema 

de planejamento previsto na LGA (art.15). Conforme será discutido mais detalhadamente 

adiante (ver item 3.2), transparência é um atributo cuja verificação depende da concorrência de 

outras condições.60 Para ser transparente é necessário que a informação esteja disponível e seja 

facilmente acessível, mas, além disso, a informação deve ser também completa (íntegra) e 

inteligível (MICHENER; BERSCH, 2013). Não se adquire conhecimento a partir de 

fragmentos, muitas vezes espaçados ou seletivamente escolhidos, assim como não é possível 

compreender corretamente o enredo de uma história sem a leitura do livro por inteiro. 

A reunião das informações de planejamento regulatório em um único documento (a 

agenda) pretende facilitar o conhecimento e a compreensão da atividade normativa da 

Administração. Mas quais informações? Diferentemente do modelo norte-americano, que 

detalha exaustivamente cada um dos dados que deverão estar presentes na agenda unificada, e 

do modelo da UE, que define por meio do portal Have-Your-Say as informações de 

planejamento a serem divulgadas pela Comissão, a LGA não específica as informações que 

devem constar das agendas regulatórias. Ao contrário, o desenho normativo utilizado pela LGA 

empregou uma série de conceitos jurídicos indeterminados que conferem às agências brasileiras 

espaços discricionários mais amplos para definir a forma e o conteúdo de suas agendas 

regulatórias.  

A opção por essa estratégia legislativa pode ter sido decorrente de razões puramente 

econômicas. Segundo Kaplow (1992, p. 579-580), a adoção de regras abertas é, de forma geral, 

economicamente preferível a regras com comandos específicos quando o normativo for 

aplicável a um universo restrito de destinatários, ainda que os custos exigidos pela 

interpretação, integração e aplicação dessas normas sejam mais elevados, uma vez que a 

 
60 De acordo com Michener e Bersch (2013), a verificação de transparência dependeria de duas condições 
necessárias e mutuamente suficientes: visibilidade e inteligibilidade. O item 3.2 abordará com maior detalhamento 
os elementos dessa concepção dualista.   
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aplicação da norma ocorrerá muito limitadamente. Esse é certamente o caso dos dispositivos 

sobre o planejamento das agências reguladoras: seus destinatários são apenas onze agências, 

que, individualmente, empreenderão um único ciclo de planejamento estratégico a cada quatro 

anos e um único ciclo de planejamento gerencial e operacional de suas atividades por ano. 

Ou, talvez, a opção do legislador brasileiro tenha sido consequência do fato de que é 

mais fácil debater e menos custoso aprovar no parlamento normas que estabeleçam tipos abertos 

do que regras que contenham comandos claros e específicos (KAPLOW, 1992, p. 557). Normas 

que utilizam conceitos jurídicos indeterminados, como “promoção da eficiência”, “satisfação 

dos interesses da sociedade” e “aperfeiçoar as relações de cooperação” (terminologias utilizadas 

na LGA), demandam menos estudos e informações a serem avaliadas. Ademais, os espaços 

presentes nas molduras ambíguas desses conceitos permitem uma melhor acomodação dos 

interesses em oposição no processo legislativo, reduzindo os atritos e os custos políticos de 

aprovação da norma. Ao deixar parte significativa das escolhas para o intérprete ou para aquele 

que for aplicá-la (SCHAUER, 2005, p. 804), normas ambíguas mitigam a proclamação de 

vencedores e derrotados no processo legislativo, facilitando a aprovação das leis. 

Todavia, muitos críticos asseveram que normas baseadas conceitos indeterminados, ou 

standards, geram insegurança porque seriam insuficientes para conferir uniformidade e 

previsibilidade à sua aplicação, criando múltiplas interpretações, diferentes utilizações e até 

situações em que o direito pode ser interpretado retroativamente (BLACK, 2008, p. 3), ou seja, 

“criado” ex-post (KAPLOW, 1992, p. 566). Em todo o caso, os precedentes interpretativos e os 

estudos acadêmicos vão aos poucos preenchendo as lacunas presentes nos conceitos 

indeterminados de modo a completar seus sentidos e sua elasticidade original é aos poucos 

enrijecida. Regras mais claras vão sendo formadas e a liberdade de interpretação vai sendo ao 

longo do tempo reduzida. Por esse motivo, o processo de interpretação e aplicação de standards 

é mais lento, complexo e tende a ser mais custoso do que o de regras claras e detalhadas.  

Como se verá no estudo das agendas regulatória apresentado a seguir, especialmente na 

pesquisa empírica contida no Capítulo 4, a falta de precisão da LGA, no sentido proposto por 

Diver (1983), ou, posto de outro jeito, a ambiguidade dos conceitos jurídicos indeterminados 

presentes na lei para disciplinar o planejamento das agências reguladoras brasileiras, permitiu 

o desenvolvimento de modelos de agendas regulatórias bastante discricionários e, 

consequentemente, muito heterogêneos pelos diferentes reguladores brasileiros. Mas, antes de 

concentrar o foco no estudo das agendas, o trabalho abordará o plano estratégico quadrienal e 

o plano de gestão anual das agências, instrumentos cujo conhecimento é exigido para a 
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compreensão do sistema de planejamento previsto na LGA e para o desenvolvimento da 

pesquisa pretendida.  

Os itens subsequentes (2.1.1 e 2.1.2) abordam os elementos essenciais que deverão 

constar de cada um desses planos. Em seguida (a partir do item 2.1.3), o recorte do estudo se 

restringirá às agendas e ao planejamento específico da produção normativa das agências 

reguladoras brasileiras. 

 

2.1.1 O plano estratégico quadrienal 

 

O plano quadrienal das agências reguladoras deve ser resultante de um processo de 

planejamento estratégico. A LGA determina que o plano quadrienal contenha os objetivos e 

metas de gestão da agência, compreendendo suas competências regulatória, fiscalizatória e 

normativa (art. 17) e estabelece que ele seja aprovado pelo órgão colegiado de direção da 

agência e disponibilizado no sítio da autarquia na internet (§ 2º do art. 17 da LGA). Como já 

mencionado, o plano estratégico deve estabelecer a missão e a visão da organização conforme 

definidas por sua alta administração, formaliza os objetivos de longo prazo e especifica as 

estratégias que deverão ser empregadas para o atingimento desses objetivos (OLIVEIRA, 2007, 

p. 4-18). 

Como em todo processo de planejamento estratégico, o plano resultante deve considerar 

tanto as condicionantes internas da organização quanto aquelas presentes no ambiente externo. 

Nesse momento, as diferenças entre as características das organizações públicas e privadas 

precisam ser consideradas, principalmente porque a literatura sobre planejamento estratégico é 

majoritariamente voltada às organizações com propósitos empresariais. O fim lucrativo, assim 

como diversos outros objetivos próprios à maioria das organizações privadas, não está presente 

nas organizações governamentais típicas, o que exige, para essas entidades, adaptações na 

metodologia tradicional de planejamento. 

Rainey, Backoff e Levine (1976, p. 236-237) compararam as características presentes 

nas organizações públicas e privadas com o objetivo de apontar as diferenças entre uma e outra, 

dividindo essas diferenças em três categorias: (i) ambiente externo; (ii) tipos de transações 

realizadas; e (iii) estruturas internas e processos. O resultado do trabalho é uma relação objetiva 

e bastante útil que auxilia o gestor público a identificar as características próprias das 

organizações estatais e definir condicionantes internas e externas do planejamento estratégico 

condizentes com elas. 
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Uma das condicionantes internas do planejamento estratégico das agências reguladoras 

(típica de organizações estatais) é sua lei de criação, que define as competências da autarquia e 

circunscreve sua missão e principais objetivos. Diferentemente do planejamento das 

organizações privadas, em que missão e objetivos podem ser permanentemente questionados e 

alterados conforme seja a visão da alta administração, a missão e os objetivos das agências, 

assim como, invariavelmente, das demais organizações públicas, são bem menos flexíveis, pois 

são limitados pelos quadros do ordenamento jurídico, com os quais o planejamento não pode 

conflitar.  

Segundo Giacobbo (1997, p. 92), “[a] missão institucional das organizações públicas, 

geralmente expressa em dispositivos legais ou constitucionais, muitas vezes é concebida de 

forma utópica, completamente divorciada da realidade, o que a torna ampla demais, ambígua e 

até intangível”. Portanto, nos limites dos quadros legais e de suas ambiguidades deverá haver 

algum espaço discricionário para a alta direção completar a missão e os objetivos de longo 

prazo da agência, a partir de uma visão estratégica de prioridades setoriais que considere os fins 

para os quais a instituição foi criada, as capacidades institucionais do órgão e os desafios e 

oportunidades do setor regulado. E dentre as condicionantes internas que o planejamento 

estratégico das agências deverá considerar incluem-se justamente aquelas que determinam sua 

capacidade institucional, que se relacionam aos meios e recursos disponíveis à autarquia, 

incluindo recursos tangíveis (e.g., recursos orçamentários, equipamentos e instalações físicas) 

e recursos intangíveis (e.g., recursos humanos, acervo técnico, bancos de dados e tecnologia). 

Algumas das principais condicionantes externas do planejamento estratégico das 

agências decorrem das políticas públicas setoriais definidas pelos Poderes Executivo e 

Legislativo, as quais, embora relativamente estáveis, podem periodicamente mudar. Nesse 

aspecto, o planejamento funciona como instrumento de coordenação entre as agências e os 

diferentes Poderes do Estado, de modo a evitar conflitos entre os órgãos e assegurar que a 

regulação seja coerente com as políticas definidas para cada setor regulado (ver item 3.4).  

Ameaças e oportunidades externas também condicionam o planejamento das agências 

e podem afetar significativamente o cumprimento dos objetivos e metas traçados, como a 

conjuntura permanentemente mutável dos setores regulados, sejam em razão de avanços 

tecnológicos, que muitas vezes conferem oportunidades, ou da eclosão de crises, que ameaçam 

o desempenho do setor. Outra ameaça externa que deve ser considerada é o contingenciamento 

orçamentário da administração pública federal, que ocorre com regular frequência e, segundo 
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estudos realizados (FGV, 2016), compromete o desempenho de diversas agências reguladoras 

brasileiras. 

Os planos estratégicos das agências estão também condicionados pelo Plano Plurianual 

Nacional (PPA) previsto no art. 165 da Constituição Federal (§ 1º do art. 17 da LGA). Na 

metodologia de planejamento gerencial, o PPA nacional corresponderia ao que seria o resultado 

de um planejamento estratégico de todo o governo federal, contendo diretrizes, objetivos e 

metas com o propósito de viabilizar a implementação de políticas e programas continuados ao 

longo de um horizonte temporal de longo prazo. O planejamento estratégico do governo federal 

materializado no PPA é conformador do planejamento estratégico das agências reguladoras, de 

modo que o plano estratégico das autarquias deve ser revisto sempre que necessário para 

assegurar a manutenção dessa conformidade. 

As diretrizes estabelecidas no plano estratégico para os objetivos regulatórios de longo 

prazo da agência constrangem a liberdade decisória futura sobre os temas contemplados no 

plano. Um exemplo desse tipo de constrição pode ser observado no plano estratégico divulgado 

pela ANP para o período de 2021-2024.61 Ele enumera algumas diretrizes regulatórias bastante 

genéricas para a agência, tais como “promover a melhoria contínua da qualidade dos serviços 

prestados pela ANP”, “estimular atividades reguladas mais seguras e sustentáveis” e “contribuir 

para a redução das emissões de gases de efeito estufa”. Mas estabelece também objetivos mais 

concretos, capazes de orientar certas escolhas do regulador sobre temas específicos como, por 

exemplo, “atuar visando à revitalização dos campos maduros” e “empreender ações regulatórias 

que estimulem o novo mercado de gás natural, com vistas à formação de um mercado aberto, 

dinâmico e competitivo”.   

Outro exemplo de orientação regulatória prevista em planos estratégicos pode ser 

observado no planejamento quadrienal da Antaq para o período de 2021-2024.62 Mais 

específico do que o plano da ANP, o plano da Antaq define de forma bastante precisa algumas 

metas regulatórias específicas, como “aprovar metodologia de AIR” e “propor a instituição de 

taxa para a abertura de processos de outorga”. A análise do plano estratégico quadrienal 

permite, portanto, o conhecimento da visão da agência sobre certos temas regulatórios e sobre 

 
61 Disponível em: 
 https://www.gov.br/anp/pt-br/acesso-a-informacao/arq/MapaEstratgico_2021_detalhado_A4_final.pdf . 
Acessado em 20 de janeiro de 2022 às 16h16.  
62 Disponível em: https://www.gov.br/antaq/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-
programas/Plano_Estrategico_2021_2024_Relatorio_Executivo_vf.pdf. Acessado em 20 de janeiro de 2022 às 
16h16.  
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os objetivos finalísticos de sua atividade normativa. Por certo, o plano não definirá escolhas ou 

as linhas específicas de ação, mas identificará os pontos cardeais que orientarão o processo 

decisório da agência, os quais deverão ser detalhados no plano de gestão anual, tratado no item 

seguinte.  

 

2.1.2 O plano de gestão anual 

 

O plano de gestão anual (PGA) caracteriza o que seria o produto do planejamento tático 

ou gerencial das agências reguladoras, tal como anteriormente mencionado (CHIAVENATO; 

SAPIRO, 2020, p. 47). Em linha com esse entendimento, a LGA define o PGA como o 

instrumento anual consolidado do planejamento das agências, devendo contemplar ações, 

resultados e metas relacionados aos processos finalísticos e de gestão (art. 18 da LGA). As 

metas deverão estipular linhas de ação, objetivos específicos e resultados mensuráveis sobre as 

diversas áreas de atuação da agência, decompondo e traduzindo os objetivos, estratégias e 

diretrizes estabelecidos de forma mais ampla no planejamento estratégico (OLIVEIRA, 2007, 

p. 18). 

A LGA determina que o PGA contenha, no mínimo, as metas de desempenho 

administrativo e operacional e de fiscalização a serem alcançadas (art. 19), assim como a 

agenda regulatória da agência para o período em questão (§ 1º do art. 18 da LGA). As metas 

deverão incluir ações relacionadas à promoção da qualidade dos serviços prestados pela 

agência, à promoção do fomento à pesquisa no setor regulado e à promoção da cooperação com 

os órgãos de defesa da concorrência, do consumidor e do meio ambiente (§ único do art. 19).  

O PGA deverá ser aprovado pelo colegiado diretivo das agências antes do início de seu 

período de vigência (§ 2º do art. 18 da LGA) e o regimento interno de cada autarquia deverá 

dispor sobre as condições para sua revisão e sobre as sistemáticas de acompanhamento de sua 

execução e de avaliação dos resultados (art. 20 da LGA).  A agência disponibilizará o PGA em 

sua sede e em seu sítio na internet e deverá encaminhá-lo ao Senado Federal, à Câmara dos 

Deputados e ao TCU para fins de monitoramento e controle externo (§ 3º do art. 18 da LGA). 

O envio do PGA ao TCU enfatiza a responsabilidade do órgão de contas federal por fiscalizar 

a correta utilização dos recursos orçamentários previstos como necessários ao alcance das metas 

definidas no plano anual.  

A obrigatoriedade da divulgação, pelas agências, de seus documentos de planejamento 

estratégico, tais como o plano estratégico e o PGA, e documentos de prestação de contas, como 
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o relatório anual de atividades, permite o conhecimento, pela sociedade, dos resultados 

concretos esperados pelas agências decorrentes de sua atuação e das metas por elas definidas 

para o alcance desses resultados. A partir dessas informações, a sociedade pode avaliar a 

relevância e a qualidade das metas de cada agência, assim como observar quais agências 

atingem os resultados esperados e quais não conseguem atingi-los. 

Especificamente no que se refere à atividade normativa, o PGA de cada agência deverá 

conter, como já mencionado, a agenda regulatória da autarquia, compreendendo sua atividade 

normativa planejada para o ano em questão (§ 1º do art. 18 da LGA), tema cujo estudo 

específico é foco dos itens restantes do trabalho. 

 

2.1.3 A agenda regulatória 

 

O presente trabalho conceitua agenda regulatória como sendo o plano de ação resultante 

da atividade de planejamento operacional da atividade normativa das agências reguladoras. Um 

plano de ação que (como todo plano operacional) deve ser elaborado a partir de métodos 

prescritos pelas escolas de planejamento do domínio da administração de empresas, mas que 

deverá observar o regime jurídico estabelecido na LGA para o planejamento regulatório das 

agências. Este tópico busca definir os contornos desse regime. 

Como já explicitado, a LGA adotou um modelo de regime jurídico para as agendas 

regulatórias bastante diferente dos modelos norte-americano e da União Europeia. Não 

estabeleceu um formato específico que detalhasse substancialmente as informações que a 

agenda deveria conter, conferindo, assim, discricionariedade aos reguladores para definir seus 

próprios modelos de agendas. A LGA prescreveu, entretanto, três diretrizes, com base em 

conceitos indeterminados, sobre o conteúdo das agendas, os quais deverão ser observados pelos 

reguladores brasileiros: primeiro, que elas são o instrumento de planejamento da atividade 

normativa das agências (caput do art. 21); segundo, que elas deverão conter o conjunto dos 

temas prioritários a serem regulados pelas agências durante sua vigência (caput do art. 21); e 

terceiro, que elas deverão ser alinhadas com os objetivos do plano estratégico e com o PGA (§ 

1º do art. 21). 

E definiu três regras sobre a periodicidade e o órgão competente para sua aprovação e a 

forma de sua divulgação. Primeiro, a agenda deverá ser divulgada no mínimo uma vez por ano, 

como parte integrante do PGA (§ 1º do art. 18); segundo, deverá ser aprovada pela direção 

colegiada da agência (§ 2º do art. 21); e terceiro, deverá ser disponibilizada na sede e no sítio 
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da agência na internet (§ 2º do art. 21). Os tópicos abaixo analisam de forma mais detalhada as 

diretrizes de conteúdo e as regras aplicáveis às agendas regulatórias. 

 

2.1.3.1 Primeira diretriz de conteúdo: instrumento do planejamento regulatório 

 

Como instrumento do planejamento regulatório, a agenda deverá caracterizar um plano 

de ação capaz de orientar a execução da atividade normativa das agências. Para cumprir esse 

propósito, de natureza operacional, a agenda deverá definir e ordenar as ações necessárias para 

atingir os objetivos regulatórios da agência consubstanciados em cada iniciativa normativa. A 

partir da observação das experiências de planejamento regulatório norte-americana (ver item 

1.4.2) e da União Europeia (ver item 1.4.3) e da revisão bibliográfica sobre planejamento 

realizada neste trabalho,63 para caracterizar um plano de ação da atividade normativa as agendas 

regulatórias deveriam conter informações ao menos sobre: (i) a situação atual, ou seja, o 

problema regulatório a ser resolvido; (ii) os resultados esperados com a resolução do problema, 

ou seja, os objetivos da iniciativa; (iii) os meios e recursos que serão empregados para encontrar 

e avaliar as possíveis soluções de modo a alcançar os resultados esperados, ou seja, quais 

estudos serão produzidos, quais e que formatos de mecanismos de participação serão 

empregados, quais órgãos ou departamentos da agência serão envolvidos, se há necessidade de 

coordenação regulatória com outras agências, órgãos da Administração Pública ou outras 

instituições etc.; e (iv) a ordem de execução, os prazos de realização e os responsáveis pelas 

ações previstas, ou seja, o ordenamento e o cronograma de cada etapa do processo normativo e 

o servidor, departamento ou órgão responsável pela execução de cada etapa. 

O quadro normativo da LGA é bastante aberto em relação às ações ou etapas que 

deverão ser contempladas nos processos normativos administrativos, referidas nos itens (iii) e 

(iv) do parágrafo anterior, de modo que as agências brasileiras possuem também razoável 

discricionariedade para definir os eventos que serão realizados nos processos normativos, 

conforme as necessidades concretas de cada iniciativa, desde que seja observada uma 

combinação sequencial mínima de atos processuais definidos na própria LGA, conforme o 

esquema abaixo:64 

 
63 Drucker (1977), Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (1998), Altounian, Souza e Lapa (2020), Paludo e Oliveira 
(2021, p. 71), Chiavenato (2014) e, mais especificamente, Chiavenato e Sapiro (2020, p. 43 e 207) 
64 O critério para a seleção das fases processuais compreendidos nesta combinação sequencial mínima considerou 
apenas os eventos que deveriam constar do planejamento regulatório. Não foram, assim, exemplificativamente, 
considerados eventos de natureza eminentemente procedimental, tais como a publicação dos comentários 
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(i) Fase pré-processual: planejamento da atividade normativa (art. 21); 

(ii) Fase processual prévia à proposta de regulação: elaboração de AIR ou, nos 

casos de dispensa, nota técnica ou documento equivalente que dê sustentação à 

proposta normativa (art. 6º, § 5º, da LGA); 

(iii) Fase processual de comentários à proposta de regulação: realização de consulta 

e/ou audiência pública sobre a minuta do texto normativo proposta pela agência, 

sempre que a matéria for de interesse geral dos agentes econômicos, 

consumidores ou usuários dos serviços prestados (art. 9º e 10 da LGA); 

(iv) Fase processual de deliberação final da agência: publicação da deliberação final 

da agência sobre a iniciativa regulatória (§ 4º do art. 8º da LGA). 

 A agenda regulatória deverá, assim, obrigatoriamente contemplar um cronograma de 

atos processuais compatível com a combinação sequencial mínima descrita acima, tal como 

prevista na LGA, informando as datas de realização das respectivas fases processuais sempre 

que elas possam ser estimadas ao longo do processo normativo. Deverá também conter 

informações sobre outros eventos que venham a ser definidos pelo planejamento operacional 

da atividade normativa, tais como palestras, workshops, pesquisas, estudos específicos, outros 

mecanismos de participação não obrigatórios, atividades de coordenação regulatória junto a 

outras agências ou órgãos da Administração Pública etc.  

Portanto, se o planejamento identificou a necessidade de se realizar tomada de subsídios 

junto à sociedade previamente à realização da AIR, um cronograma de realização de tal evento 

deverá constar da agenda. Se identificou possíveis interfaces com a atuação de outros órgãos 

da administração pública e a necessidade de coordenação regulatória, os cronogramas dos 

mecanismos de coordenação deverão constar na agenda, e assim por diante. 

 

2.1.3.2 Segunda diretriz de conteúdo: conjunto dos temas prioritários 

 

Todas as iniciativas normativas de interesse geral da sociedade, dos agentes 

econômicos, consumidores ou usuários dos serviços cuja regulação venha a ser avaliada pela 

agência deverão constar da agenda, especialmente aquelas que, devido à relevância, venham a 

ser submetidas a mecanismos de participação social ou sejam objeto de AIR. Assim, apesar da 

relativa indeterminação legislativa do que seja exatamente “conjunto dos temas prioritários”, a 

 
recebidos, a divulgação do posicionamento da agência ou o cumprimento de outras formalidades procedimentais 
previstas na LGA.  
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discricionariedade das agências acerca de quais iniciativas incluir em suas agendas parece ter 

sido bastante constrangida. Iniciativas omitidas das agendas não devem ensejar a abertura de 

processos regulatórios, exceto em situações excepcionais e urgentes devidamente justificadas.65 

 

2.1.3.3 Terceira diretriz de conteúdo: alinhamento com o plano estratégico 

 

Quanto à última diretriz, o regulador deverá definir suas prioridades normativas 

observando os objetivos e metas estabelecidos no plano estratégico e no PGA da agência. 

Consequentemente, as iniciativas constantes das agendas devem guardar relação com as 

diretrizes estratégicas e as metas previstas nesses planos. Adicionalmente, os objetivos 

regulatórios declarados pela agência em cada uma das iniciativas prioritárias deverão guardar 

correspondências com os objetivos e metas constantes dos planos estratégico e de gestão anual.  

E, de modo a preservar a coerência das ações da agência, é também de se esperar que sejam 

congruentes com esses planos as soluções finais escolhidas pela agência para resolver os 

problemas regulatórios avaliados.    

Como já mencionado (ver itens 2.1.1 a 2.1.3), a LGA definiu objetivos relevantes para 

o planejamento estratégico das agências (art. 15), dentre eles o aumento da eficiência e da 

qualidade dos serviços e a promoção da transparência e do controle da agência, e as agendas 

regulatórias deverão ser construídas de modo a assegurar a consecução desses objetivos.  

Devido à própria natureza jurídica do planejamento regulatório (ver item 2.2), que, por 

ser norma prospectiva e de orientação interna possui caráter programático, eventual contradição 

entre as agendas e o PGA ou o plano estratégico não acarretará vício formal ou material capaz 

de acarretar-lhe invalidade, assim como não será inválida a norma regulatória que, devidamente 

aprovada, conflitar com os documentos de planejamento. Todavia, incongruências relevantes 

evidenciarão uma agência incoerente, possivelmente vítima de contradições internas no âmbito 

de seu órgão diretivo ou de conflitos entre este e seu corpo técnico, ou uma agência submetida 

a influências de origem externa capazes de constrangê-la a contrariar seus objetivos estratégicos 

expostos no planejamento. E essa incongruência, se material, pode acarretar a responsabilidade 

do gestor, especialmente a civil-administrativa, resultante do ato omissivo ou comissivo 

 
65 Segundo o Manual de Boas Práticas Regulatórias da Anatel (2018), nenhum processo normativo da autarquia 
poderá ser conduzido sem que seja previamente incluído na agenda regulatória. Iniciativas consideradas relevantes 
surgidas após a aprovação da agenda deverão ser encaminhados à diretoria para avaliação e somente poderão ser 
desenvolvidas se forem consideradas urgentes pelo órgão de direção e após sua inclusão na agenda. 
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praticado no desempenho do cargo ou função, nos termos do art. 124 da Lei n. 8.112/90, assim 

como, se for o caso, a abertura de processo administrativo disciplinar contra os membros do 

órgão diretor da agência. 

 

2.1.3.4 Primeira regra: divulgação no mínimo uma vez por ano 

 

A LGA determinou que as agências divulgassem suas agendas regulatórias como parte 

de seu PGA (§ 1º do art. 18). Portanto, as agendas deverão ser elaboradas e divulgadas ao menos 

uma vez por ano. Trata-se de uma regra de organização interna da administração, que define a 

periodicidade da prática de certos atos. O descumprimento dessa regra pela agência poderá 

acarretar a responsabilização administrativa do gestor responsável pela omissão, nos termos do 

art. 124 da Lei n. 8.112/90, e, se for o caso, a instauração de processo administrativo disciplinar 

contra os membros do órgão diretor da agência, além de medidas de controle externo do 

regulador. 

A periodicidade de divulgação não significa que as agendas permanecerão estáticas e 

possivelmente desatualizadas durante o ciclo anual. Os deveres de eficiência e transparência 

exigem que o planejamento regulatório das agências busque atingir seus objetivos, dentre eles 

informar adequadamente os temas que serão regulados e a realidade processual de cada 

iniciativa. Para que esses propósitos sejam atingidos, as agendas deverão ser mantidas 

permanente atualizadas pela agência, seja para incorporar iniciativas que venham a ser 

acrescidas e suprimir as sejam abandonadas ou para informar os avanços ou atrasos observados 

nos procedimentos previstos. 

Por diversas razões, iniciativas não originalmente previstas podem se tornar prioritárias 

e, por conseguinte, ser incluídas posteriormente na agenda. Outras podem deixar de ser 

importantes e ser excluídas. Estudos ou mecanismos de participação previstos em certas 

iniciativas podem ser suprimidos ou mesmo repetidos, novos estudos podem ser acrescidos, se 

recomendáveis ou exigidos. Eventos e etapas processuais muitas vezes atrasam e os prazos 

originalmente constantes dos cronogramas necessitarão ser alterados.  

É essencial compreender o planejamento operacional como uma atividade permanente 

e dinâmica, que deve, antes de tudo, produzir planos de ação que sejam condizentes com a 

realidade. Na medida em que esta mude, o planejamento deve ser refeito e seu produto, o plano, 

ajustado. As agendas regulatórias devem, assim, ser constantemente atualizadas para que 
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possam de fato orientar a agência e informar a sociedade sobre a atividade normativa da 

Administração. 

 

2.1.3.5 Segunda regra: aprovação pelo órgão diretor 

 

A LGA exige que a agenda regulatória seja aprovada pelo órgão colegiado de direção 

da agência (§ 2º do art. 21). Trata-se de um pressuposto de validade, concernente à atribuição 

de competência ao sujeito que pode ou deve praticar o ato. Em caso de aprovação da agenda 

por órgão diverso, incompetente, faltará um dos requisitos do ato e este poderá ser invalidado 

(ZANCANER, 1990; BANDEIRA DE MELLO, 2005, P. 369). Ademais, não parece ser 

possível a delegação dessa atribuição pelo colegiado com base no § 2º do art. 7º da LGA, uma 

vez que a lei foi taxativa acerca do órgão competente para a prática do ato. As atualizações 

periódicas da agenda e de seus eventuais documentos de suporte, desde que não acarretem a 

exclusão ou a inclusão de novas iniciativas, poderão ser feitas por outros órgãos da agência, 

não havendo restrição na lei a esse respeito. 

A aprovação da agenda deve ocorrer previamente ao início dos processos normativos 

das iniciativas nela previstas, ou seja, deve ocorrer em momento pré-processual em relação à 

atividade normativa, especialmente no tocante às iniciativas novas, que não constavam da 

agenda anterior. Evita-se, assim, que o processo regulatório se desenvolva de forma 

desordenada ou improvisada, sem planejamento formalmente aprovado, o que violaria 

simultaneamente os arts. 15 e 21 da LGA e o dever de eficiência da Administração Pública 

contido no art. 37 da CF.  

 

2.1.3.5 Terceira regra: disponibilização na sede da agência e na internet 

 

O ato que aprova a agenda, de competência, como já visto, do órgão diretor da agência, 

deverá ser publicano do DOU, como requisito de sua validade ou mesmo de existência, na 

medida em que a publicidade, ou a revelação do conteúdo do ato, é requisito formal à sua 

materialização (ou à sua perfeição) no plano jurídico (ZANCANER, 1990, p. 31-33). Uma vez 

aprovada, a agenda deverá ser disponibilizada na sede da agência e em seu sítio na internet para 

consulta dos interessados. O descumprimento dessa última regra não compromete a validade 

da agenda, mas poderá acarretar a responsabilização administrativa do gestor público 

responsável pela omissão, nos termos do art. 124 da Lei n. 8.112/90, e, eventualmente, a 
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instauração de processo administrativo disciplinar contra os membros do órgão diretor da 

agência, além de medidas de controle externo. 

No plano teleológico, a regra pretende assegurar maior acessibilidade ao planejamento 

regulatório, reconhecendo a importância dos canais digitais para a efetiva comunicação entre 

reguladores e a sociedade nos tempos atuais.  

A LGA poderia ter exigido a divulgação das informações em formato machine-

readable, ou seja, em linguagem aberta e acessível à leitura por computadores, o que facilitaria 

a realização de estudos empírico, análises estatísticas e pesquisas acadêmicas a partir dos dados 

divulgados, e conferiria maior transparência ao planejamento. Essa lacuna parece ter sido, 

entretanto, recentemente preenchida pela Lei do Governo Digital, que, de forma similar à do 

Open Government Data Act norte-americano, estabeleceu que os dados disponibilizados pelo 

poder público deverão ser legíveis por máquina e estar disponíveis em formato aberto, ou seja, 

formato de arquivo não proprietário, cuja especificação esteja documentada publicamente e seja 

de livre conhecimento e implementação, livre de patentes ou de qualquer outra restrição legal 

quanto à sua utilização (art. 29, § 1º, II c/c art. 4º, IV, da Lei do Governo Digital). 

  

2.2 Natureza jurídica do planejamento regulatório 

 

A pesquisa realizada para a elaboração deste trabalho não encontrou estudos acadêmicos 

que abordassem especificamente a natureza jurídica do planejamento regulatório. Há, 

entretanto, inúmeros trabalhos acadêmicos nacionais e estrangeiros que focalizam aspectos 

jurídicos do planejamento econômico, os quais, certamente, auxiliarão a compreensão deste 

tópico. 

No Brasil, é possível citar diversas obras que enfrentaram o problema da natureza 

jurídica do planejamento econômico, com o propósito de compreender, em última instância, 

seus efeitos sobre o comportamento dos agentes públicos e privados. Dentre outros, podem ser 

enumerados influentes trabalhos de Eros Grau (1977), Sérgio de Andréa Ferreira (1980), José 

Wilson Nogueira de Queiroz (1982), Celso Ribeiro Bastos (1989, apud SOUTO, p. 27-28), 

Lucia Valle Figueiredo (1996), José Afonso da Silva (2000), Marcos Juruena Villela Souto 

(2000), Washington Peluso Albino de Souza (2002), André Ramos Tavares (2011) e Leonardo 

Vizeu Figueiredo (2014). 

 Existe um razoável consenso entre os doutrinadores de que nos regimes socialistas ou 

intervencionistas os planos decorrentes do planejamento econômico têm natureza jurídica de 



55 
 

 

 

norma integralmente vinculante, tanto para os agentes públicos quanto para os privados, e que 

nos países de regime liberal os planos vinculariam em maior ou menor intensidade, conforme 

o regime jurídico a ele aplicável, apenas o Estado, sendo indicativos ou meramente indutores 

de comportamento para os agentes privados (esse é o regime que vigora no Brasil, como se 

depreende do art. 174 da CF).  

Um dos principais debates doutrinários acerca da natureza jurídica do planejamento 

econômico decorre de sua condição eminentemente prospectiva e finalística. Considerando tais 

características, esse debate busca delimitar a intensidade com que os planos produzidos 

vinculam o Estado nos regimes liberais, e, mais especificamente, sobre a possibilidade de se 

responsabilizar o poder público em caso de descumprimento dos planos. Como já mencionado 

neste trabalho, o planejamento é uma técnica que busca racionalizar o processo de tomada de 

decisão e os planos por ele produzidos visam instrumentalizar, a partir da definição de uma 

estratégia, o atingimento eficiente de certos objetivos. 

Uma vez aprovados por lei, conforme previsto no art. 165 da CF, os planos econômicos, 

chamados planos plurianuais, ou PPA, são inseridos no ordenamento jurídico. A lei que aprova 

o PPA não visa tutelar comportamentos, mas, antes de tudo, definir objetivos macroeconômicos 

futuros a serem perseguidos pela Administração Pública, assim como os meios e recursos 

orçamentários que poderão ser utilizados para a perseguição desses objetivos. Deste caráter 

prospectivo e finalístico decorre um requisito indispensável à utilidade funcional dos planos 

econômicos: eles necessitam ser suficientemente flexíveis para permitir que a Administração 

Pública faça escolhas ao longo de sua execução (ou seja, em momento futuro ao do 

planejamento) considerando as constantes mudanças na conjuntura econômica e nas realidades 

social e política.  

Essas características, segundo Eros Grau (1977, p. 78-79), conferem aos planos oriundos 

do planejamento econômico natureza normativa programática, que estabelece os caminhos, os 

meios e os recursos a serem empregados pela Administração Pública para que os objetivos 

planejados sejam perseguidos, inexistindo comando de que eles sejam necessariamente 

alcançados. Por conseguinte, ainda segundo Eros Grau (op. cit., p. 78), as diretrizes constantes 

dos planos vinculariam a administração “apenas internamente, não assistindo aos particulares, 

através de meio judicial, o direito de impor à entidade pública, quer direta, quer indiretamente, 

o cumprimento de uma definição do plano não atendida”, sendo, nesse sentido, sua 

impositividade em relação ao setor público exclusivamente interna à administração. 
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As leis que aprovam os planos produzidos pelo planejamento econômico poderiam, 

assim, ser classificadas como normas de organização (também chamadas normas secundárias) 

em oposição às normas de conduta (ou normas primárias), conforme a classificação trazida por 

Miguel Reale (2002), na medida em que não buscam conformar comportamentos sociais, mas 

sim racionalizar as ações do Estado no domínio econômico a partir de certos objetivos. Segundo 

Reale: 

 

[H]á regras de direito cujo objetivo imediato é disciplinar o comportamento 
dos indivíduos, ou as atividades dos grupos e entidades sociais em geral; 
enquanto que outras possuem um caráter instrumental, visando à estrutura e 
funcionamento de órgãos, ou à disciplina de processos técnicos de 
identificação e aplicação de normas, a fim de assegurar uma convivência 
juridicamente ordenada. 
Surge, desse fato, a tendência natural a considerar primárias as normas que 
enunciam as formas de ação ou comportamento lícitos ou ilícitos; e 
secundárias as normas de natureza instrumental. 

 

 Outro tema debatido na academia, diretamente derivado do anterior, é sobre a 

responsabilidade do gestor ou mesmo do próprio Estado decorrente do descumprimento do 

plano a que esteja vinculado. Após ressalvar as hipóteses excludentes de responsabilidade e a 

necessidade de se avaliar a conduta in casu do particular, Lucia Valle Figueiredo argumenta 

que o Estado pode ser responsabilizado quando provoca danos ao administrado por descumprir 

planos a que esteja submetido (1996, p. 99), opinião compartilhada por André Ramos Tavares 

(2011, p. 313).  

Com base no mesmo raciocínio, não deveria estar isento de responsabilidade civil-

administrativa o gestor público que descumpre de modo flagrante o plano definido em norma à 

qual esteja vinculado, entendendo-se como descumprimento, aqui, não o insucesso em atingir 

os objetivos colimados no plano, mas sim, e.g., sua omissão ou desídia em relação à busca 

desses objetivos ou a perseguição de objetivo diverso, que seja evidentemente contrário ou 

incompatível com os previstos no plano. 

As ideias acima desenvolvidas acerca da natureza jurídica dos planos decorrentes do 

planejamento econômico assim como seus efeitos sobre a Administração Pública, os gestores 

públicos e os particulares parecem ser aplicáveis, com devidos ajustes, também aos planos 

produzidos pelo planejamento regulatório, em especial às agendas. As agendas regulatórias 

devem ser aprovadas por normas aditadas pelos órgãos diretivos das agências (§ 2º do art. 21 

da LGA), e, na medida em que definem com precisão as prioridades regulatórias da autarquia, 



57 
 

 

 

constituem regulamentos de organização com força vinculante interna. Toda a agência será, 

assim, vinculada às prioridades normativas estabelecidas na agenda, de modo que os gestores, 

incluindo os servidores e os dirigentes do órgão, deverão empregar os meios e recursos que 

forem definidos no planejamento para direcionar a essas prioridades os esforços de produção 

normativa da agência.   

Parece, portanto, correto atribuir às agendas regulatórias a natureza de norma 

administrativa de organização interna, de caráter programático e efeitos vinculantes sobre a 

atividade normativa das agências reguladoras. Trata-se de norma com propósito eminentemente 

introverso, ou seja, de definição das prioridades regulatórias da própria agência e de definição 

dos meios e recursos internos que serão empregados para a avaliação e decisão final acerca 

delas. Nesse aspecto, diferenciam-se dos planos econômicos, uma vez que estes últimos buscam 

conformar o ambiente macroeconômico externo à Administração, o que lhes confere também 

características extroversas (ver item 1.2.1).  
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3 AGENDA REGULATÓRIA: CONSTRUÇÃO E BENEFÍCIOS 

 

 

3.1 O processo de construção da agenda: discricionariedade versus constrangimento 

 

A identificação dos temas prioritários é uma tarefa essencial à atividade normativa. 

Nesse momento, ocorre a disputa pela pauta regulatória limitada das agências, que definirá os 

assuntos que serão incluídos nas agendas regulatórias, sendo objeto de análise e debate para 

uma eventual intervenção do Estado, e aqueles que permanecerão ignorados ou cuja discussão 

será sobrestada.     

A LGA não disciplina como os temas prioritários devem ser identificados e selecionados 

pelas agências, o que confere liberdade aos reguladores para definir rotinas e metodologias 

próprias, embora o processo de seleção de temas prioritários seja sempre influenciado por forças 

de ao menos duas naturezas: iniciativas internas da própria agência e impulsos externos 

(KERWIN; FURLONG, 2018, p. 69-71). De um lado, as agências utilizam metodologias 

internas mais ou menos formais para a escolha dos temas prioritários. Essas metodologias são 

exercitadas no trabalho contínuo do regulador visando o mapeamento de lacunas e o 

aperfeiçoamento do marco normativo. A ANP, por exemplo, utiliza formulários que são 

preenchidos pelas áreas técnicas com sugestões de temas que deverão ser incluídos nas agendas.  

Esses formulários são consolidados pelas áreas responsáveis e encaminhados à direção da 

agência, para deliberação final (ANP; UERJ-Reg., 2020, p. 28-29).  

A Anvisa adotou como primeiro critério para seleção de determinado projeto regulatório 

o seu alinhamento aos objetivos estratégicos previstos no plano estratégico da agência. O 

segundo critério seria a previsão de realização das atividades no primeiro ano de vigência da 

agenda. Segundo a Anvisa, a construção da agenda regulatória compreenderia algumas etapas, 

dentre elas o levantamento dos processos regulatórios da agenda vigente e dos temas sugeridos 

em consultas públicas anteriores, a realização de consultas internas às áreas técnicas para 

construir uma lista inicial de projetos regulatórios, a validação da lista inicial pela diretoria da 

agência e, por fim, a realização de mecanismo de consulta pública sobre a lista aprovada.66 

 
66 Cf. documento orientador “Agenda Regulatória 2021-2023” divulgado pela Anvisa em outubro de 2020. 
Disponível em https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/regulamentacao/agenda-regulatoria/agenda-2021-
2023/do_anvisa_v34_links.pdf . Acessado em 20 de janeiro de 2022 às 19h40. 
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Independentemente dos processos internos de aperfeiçoamento regulatório de cada 

agência, algumas iniciativas são deflagradas por questões pontuais dos setores regulados 

inerentes às suas próprias dinâmicas, tais como o irrompimento de crises (e.g., pandemias, 

estiagens ou o estouro de bolhas de crédito), o acesso a novos conhecimentos científicos (e.g., 

informações novas sobre efeitos colaterais de medicamentos ou sobre impactos de produtos 

industrializados na saúde humana) ou a descoberta de novas tecnologias (e.g., o 

desenvolvimento de matrizes energéticas alternativas ou novas utilidades de comunicação).  Em 

que pese as iniciativas de origem interna do regulador serem consideradas iniciativas 

discricionárias (WEST; RASO, 2013, p. 504), a dinâmica dos setores regulados e os eventos 

aos quais eles estão sujeitos sempre impactam os reguladores e constrangem suas escolhas no 

momento da definição da agenda. 

Diversos impulsos externos exercem também influência sobre o regulador. Um dos 

principais impulsos desse tipo é o próprio ordenamento jurídico, que define políticas públicas 

e determina sua implementação pela administração ou exige a edição de normas 

complementares. Há outros impulsos relevantes que caracterizam influências externas, como 

ações políticas ou governamentais que demandam regulações específicas, decisões judiciais 

que determinam a edição de regulamentos ou que invalidam normas anteriormente editadas e 

exigem sua substituição, recomendações de outras agências ou de órgãos da Administração 

Pública ou do Estado, como por exemplo, o TCU ou o Ministério Público, e, ainda, pressões de 

diversas naturezas exercidas por interessados, diretamente ou por meio de associações 

representativas de interesses difusos ou grupos de interesses específicos (KERWIN; 

FURLONG, 2018, p. 69-71). 

As influências do campo político, da indústria regulada, da sociedade civil organizada 

e de grupos de interesses acontecem tanto formalmente quanto informalmente. A influência 

informal ocorre geralmente por meio de contatos pessoais ou encontros privados com técnicos 

e diretores das agências. Nessas ocasiões, os interessados podem chamar a atenção dos 

reguladores para problemas específicos, falhas, lacunas ou demandas normativas relacionadas 

com seus interesses ou com os interesses de seus constituintes. A LGA não trata desses 

encontros. Não os permite expressamente nem os proíbe, sendo facultado às agências definir 

normas de conduta condizentes com os princípios e regras aplicáveis à Administração Pública 

para regular os contatos entre seu corpo técnico ou diretivo e eventuais interessados na atividade 

regulatória.   
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Estudo empíricos sugerem que a atuação privada informal, sem registros públicos, 

especialmente nos momentos iniciais do processo normativo, em que o texto da minuta da 

norma ainda não foi elaborado, é uma das táticas mais efetivas para influenciar o conteúdo de 

novas regulações ou impedir que regulações indesejadas sejam pautadas como prioritárias pelas 

agências e discutidas (YACKEE, 2012, p. 389). 

Já a influência formal se verifica por meio de mecanismos oficiais. Pode se materializar 

em ofícios parlamentares, quando exercida por políticos, em comentários verbais ou escritos, 

realizados durante os mecanismos de participação organizados pela agência com o propósito de 

obter contribuições da sociedade sobre os temas a serem priorizados, ou em petições dirigidas 

à administração com fundamento nos artigos 5º e 6º da Lei 9.784/1999, com respaldo no art. 5º 

da CF. Qualquer interessado pode requerer à administração, desde que fundamentadamente, a 

edição, revisão ou revogação de normas específicas, deflagrando, em caso de pertinência do 

pedido, a atividade normativa. O requerimento acarretará necessariamente a abertura de um 

processo administrativo. Esse processo não será ainda um processo normativo, mas um 

processo pelo qual será avaliada e decidida, pelo órgão específico, a pertinência da abertura de 

um a pedido do requerente.  

Há pouca informação pública disponibilizada pelas agências brasileiras acerca de como 

se opera na prática a articulação dos interessados na fase pré-processual da produção normativa, 

em especial na definição das prioridades regulatórias e das minutas das agendas que são 

submetidas a consulta pública. Nenhuma agência divulga de forma acessível e desagregada os 

requerimentos ou ofícios formalmente protocolizados por interessados solicitando a edição ou 

a alteração de alguma norma. 

Dentre todas as agências brasileiras, apenas a ANP divulga informações em sua agenda 

sobre a origem das iniciativas prioritárias, se são oriundas de imposição legal ou orientação 

governamental, se são iniciativas internas da própria agência ou se são originárias de demandas 

externas. Os dados, entretanto, são apresentados de forma agregada, não sendo possível 

identificar, por exemplo, no caso das demandas externas, que tipo de entidade é autora da 

demanda, se é um agente regulado, uma associação de consumidores ou um partido político. 

Não são também disponibilizadas informações sobre quais pedidos foram aceitos e deflagraram 

um processo regulatório e quantos foram rejeitados ou ignorados.  

Apesar da limitação observada, de acordo com a agenda divulgada pela ANP para os 

anos de 2020/2021, 17% das iniciativas para o referido ciclo normativo têm origem em 

demandas externas de regulados, associações e outros. Outros 20% são iniciativas decorrentes 



61 
 

 

 

de determinação normativa anterior ou orientação governamental (lei, decreto etc.) e 63% são 

decorrentes de problemas regulatórios identificados pela própria agência.67  Portanto, para os 

trabalhos normativos constantes da última agenda regulatória divulgada pela ANP, 37% das 

iniciativas têm origem em demandas ou exigências externas. 

Há, também, poucos estudos específicos sobre a articulação de partes interessadas na 

fase pré-processual da produção normativa, em que decisões importantes são tomadas acerca 

do conteúdo de certas regulações antes de sua inclusão na agenda ou da abertura formal de um 

processo administrativo normativo. Essa lacuna é ainda mais significativa no Brasil. Na 

literatura estrangeira, alguns trabalhos sobre o tema focalizam a chamada atuação ex parte de 

interessados, ou seja, a influência exercida em momentos pré-processuais da produção 

normativa, em que não há registro público das interações entre agência e agentes externos, tanto 

para buscar a inclusão de temas de seus interesses nas listas de prioridades e influenciar como 

eles serão regulados quanto para bloquear o debate de matérias cuja regulação é indesejada 

(YACKEE, 2012). 

Outros trabalhos se preocupam com as petições que solicitam às agências a alteração ou 

a edição de normativos. O objetivo é verificar quais grupos são mais ativos e encaminham mais 

petições aos reguladores, se há indícios de captura por meio das petições encaminhadas e se o 

uso do instrumento tem realmente a capacidade de influenciar significativamente os rumos da 

produção normativa da administração (WALTERS, 2019).  

Há, ainda, estudos norte-americanos sobre a fase pré-processual da produção normativa 

que focalizam a atuação de partes interessadas nos procedimentos que antecedem a abertura do 

processo normativo conhecidos como advance notice of proposed rulemaking, algo que, no 

direito administrativo brasileiro, poderia ser equiparado com as tomadas de subsídio para uma 

futura regulação, instrumento muito utilizado por diversas agências em suas atividades 

normativas, especialmente em assuntos mais complexos ou que despertam maior interesse na 

sociedade. Esses estudos procuram investigar se a atuação precoce de partes interessadas na 

atividade normativa produz resultados práticos, beneficiando aqueles que participam desde o 

início das discussões em relação aos que se envolvem apenas nas fases mais avançadas, em 

especial de comentários sobre o texto da minuta da regulação já elaborada pela agência 

(NAUGHTON et all, 2009).   

 
67 Cf. ANP. Agenda Regulatória 2020/2021, disponível em: http://www.anp.gov.br/arquivos/acesso-
informacao/agenda-regulatoria/ar-20-21.pdf, p. 10-11. Acessado em 20 de janeiro de 2022 às 20h21. 
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Algumas conclusões dos estudos sobre atuação precoce de grupos de interesses, em que 

a agência ainda avalia se vai ou não analisar um determinado problema regulatório, e a minuta 

da regulação ainda não foi elaborada, são bastante significativas. A primeira é que o processo 

normativo é, em certa medida, dependente de trajetória (path dependent), ou seja, as decisões 

tomadas pela agência nas fases iniciais do processo restringem as escolhas futuras sobre a 

regulação e delimitam os argumentos que são articulados nas fases subsequentes (NAUGHTON 

et all, 2009, p. 274). De acordo com esses estudos, seria menos custoso influenciar o conteúdo 

e mesmo bloquear o debate sobre determinada regulação nas fases pré-processuais, de definição 

da agenda regulatória, por exemplo, ou bem iniciais do processo normativo do que nas fases 

finais ou de consulta pública sobre a minuta do texto. 

Outras conclusões são no sentido de que aqueles que participam do processo normativo 

desde suas fases pré-processuais colhem benefícios e obtêm taxas de sucesso maiores em seus 

pleitos nas etapas subsequentes de consulta pública (COOCK, 2018, p. 485) e que a participação 

precoce dos agentes é capaz de interferir diretamente no conteúdo da regulação (NAUGHTON 

et all, 2009, p. 274).   

Como mencionado, há pouca informação pública disponibilizada pelas agências 

brasileiras sobre a articulação das partes interessadas nas fases pré-processuais de produção 

normativa, seja por meio de interações informais, sem registros, ou por meio de petições, e esse 

déficit se verifica mesmo após a abertura dos processos normativos. De um lado, porque a LGA 

não obriga a divulgação das interações ex parte e, até onde foi possível pesquisar, as agências 

não possuem regulamentos internos que disciplinem a publicidade dessas interações. De outro, 

porque não há bancos de dados organizados e acessíveis acerca das petições de partes 

interessadas relativas a demandas normativas, dificultando a pesquisa empírica sobre essas 

petições. 

Algumas situações específicas mais relevantes ficam conhecidas por meio da imprensa 

ou em razão de incidentes de judicialização. Foi assim o caso, por exemplo, de um processo 

normativo aberto em 2017 pela ANP em resposta a um requerimento do Estado do Rio de 

Janeiro pelo qual fora solicitada a revisão dos critérios estabelecidos para a fixação do preço 

mínimo do petróleo empregado para o cálculo das participações governamentais. Após um 
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processo administrativo tumultuado, que sofreu interferências do CNPE e do STF,68 a ANP 

revisou a regulação sobre a matéria.69 

Atualmente, a principal fonte de informação disponível ao público sobre a atuação de 

partes interessadas na fase pré-processual da produção regulatória no Brasil provém dos 

mecanismos de participação realizados pelas agências para a elaboração das agendas. A análise 

dessas informações permite observar, em primeiro lugar, se há, de fato, ao menos no plano 

formal, interesse da sociedade em pautar ou influenciar as prioridades da atividade normativa 

das agências, e, se positivo, quem manifesta esse interesse (quais grupos?). Em segundo lugar, 

se as agências são mais ou menos receptivas às sugestões recebidas da sociedade, ou seja, se 

demandas específicas de agentes externos são ouvidas e deflagram ou modificam iniciativas 

regulatórias prioritárias das agências. Por último, permite observar em que medida o regulador 

atende mais a demandas de certos grupos do que de outros.   

As ações de partes interessadas são capazes de moldar ou constranger a 

discricionariedade das agências para definir suas agendas? De acordo com West e Raso (2013, 

p. 498), as teorias que procuram explicar como a discricionariedade da burocracia é exercida 

no processo regulatório são geralmente divididas em três categorias.70 A primeira, embasada 

em uma visão puramente weberiana (WEBER, 1982), enxerga a Administração Pública como 

uma entidade burocrática autônoma que opera em sistemas relativamente fechados, cujos 

conhecimentos específicos e o controle sobre informações e procedimentos autorizam a 

perseguição de seus próprios objetivos.   

As duas outras categorias enxergam a Administração Pública como sistemas mais 

abertos. Uma delas assume que a burocracia opera em ambientes estáveis de produção de 

políticas públicas que são dominados por interesses econômicos dotados de recursos superiores 

 
68 No requerimento de revisão regulatória, o ERJ alegou que os critérios de preço mínimo adotados pela agência 
estavam defasados dos preços de mercado e apresentou estudos técnicos que embasavam seus argumentos.  O 
processo administrativo ANP nº 48610.000618/2015/11 foi instaurado com o intuito de realizar a revisão 
normativa. Antes da realização da audiência pública com o propósito de debater a proposta de revisão, o Conselho 
Nacional de Política Energética (CNPE) editou, em 20/01/2016, a Resolução CNPE nº 1/2016, determinando que 
a ANP mantivesse a sistemática então vigente.  O ERJ ingressou então com uma ação judicial no STF (ACO 
2865/2017) por meio da qual, em medida de antecipação de tutela deferida pelo Min Relator Luiz Fux, obteve a 
suspensão da Resolução CNPE nº 1/2016.  Após audiência de conciliação, o CNPE editou, em 16/03/17, a 
Resolução CNPE nº 5/2017, reconhecendo a competência da ANP para revisar a metodologia de cálculo do preço 
de referência do petróleo empregado para a determinação das participações governamentais. 
69 Despacho do Diretor nº 464/2017, publicado no DOU de 10 de maio de 2017. Disponível em: 
https://atosoficiais.com.br/anp/despacho-n-464-2017?origin=instituicao. Acessado em 20 de janeiro de 2022 às 
20h36. 
70 Outros autores utilizam classificações diferentes, como a adotada por Croley (1998), que se desdobra em quatro 
categorias. 
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e maior organização. Exemplos conhecidos dessa perspectiva são as teorias da public choice e 

da captura (STIGLER, 1971). Uma terceira categoria percebe as escolhas da administração 

como decorrência da acomodação de interesses em competição em ambientes onde as partes 

interessadas se alternam e as coalizões de forças podem mudar de uma decisão para a outra. A 

teoria neo-pluralista é um exemplo dessa categoria (CROLEY, 1998, p. 57-60).   

Boa parte das pesquisas realizadas sobre participação social no processo normativo das 

agências pode ser descrita como esforços para testar esses (ou variantes desses) modelos 

teóricos. E se não há uma concordância na doutrina sobre qual teoria representa melhor a real 

dinâmica decisória no processo regulatório, há, ao menos, um aparente consenso acadêmico no 

sentido de que os custos associados à obtenção de informações limitam a participação (e o poder 

de interferir) dos potenciais interessados e que essa limitação beneficia grupos empresariais 

mais organizados que possuam superioridade de recursos (WEST; RASO, 2013, p. 498).   

Entender o papel da participação social no processo regulatório, ou seja, como e se ela 

influencia as decisões finais do setor público, tem sido uma questão central para o estudo 

contemporâneo da regulação (SHAPIRO, 2008, p. 24) e o estudo da participação no processo 

de construção das agendas, isto é, no momento pré-processual da produção normativa, pode 

proporcionar um campo promissor para futuras pesquisas sobre os padrões decisórios das 

agências reguladoras brasileiras. 

O Capítulo 4 deste trabalho apresenta o resultado de uma primeira investida nesse 

sentido, propondo uma linha de pesquisa empírica para observar a atuação de partes 

interessadas nos mecanismos de participação utilizados no processo de definição das agendas 

regulatórias brasileiras e avaliar sua transparência. O referencial teórico sobre transparência e 

participação social utilizado para a definição da metodologia empregada na pesquisa é 

apresentado nos próximos itens 3.2 (transparência) e 3.3 (participação). 

 

3.2 Planejamento e transparência da atividade normativa das agências 

 

Os problemas decorrentes da assimetria de informação têm sido tratados pela academia 

durante as últimas seis décadas, mas ganharam proeminência apenas mais recentemente. Em 

1996, William Vickrey e James Mirrlees71 ganharam o primeiro Prêmio Nobel de Ciências 

Econômicas relacionado à economia informacional, em razão de seus trabalhos publicados no 

 
71 Para uma introdução sobre as contribuições de William Vickrey e James Mirrlees, ver Sandmo (1999). 
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início da década de 1970 sobre desenhos de incentivos em situações de informação assimétrica, 

em particular sobre sua aplicação em estruturas de tributação ótima da renda e alocação de 

recursos através de diferentes tipos de leilões (LÖFGREN; PERSSON; WEIBULL, 2002). 

Em 2001, George Akerlof, Michael Spence e Joseph Stiglitz também receberam o 

Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em razão de estudos sobre como a alocação imperfeita 

de informações pode levar a falhas de mercado. Em seu artigo seminal The Market for Lemons 

(1970), Akrelof, utilizando como laboratório o mercado de carros usados, aborda pela primeira 

vez os problemas de seleção adversa causados por assimetrias informacionais.72 Spence (1973) 

aporta aos estudos de Akerlof ideias sobre como os agentes mais e menos informados trocam 

informações por meio de sinais para superar problemas de seleção adversa. No caso de Spence, 

o laboratório escolhido foi o mercado de trabalho. Joseph Stiglitz e Michael Rothschild (1976) 

complementaram os estudos de Akerlof e Spence buscando responder: que estratégias agentes 

desinformados podem adotar para melhorar seus resultados em mercados com informação 

assimétrica (LÖFGREN; PERSSON; WEIBULL, 2002)?  

O foco principal dos estudos iniciais sobre o fluxo de informações foi direcionado pela 

academia à arena microeconômica, sob as perspectivas das assimetrias, dos regimes de 

incentivos, dos custos de transação e dos problemas causados pela falta de conhecimento 

adequado acerca da alocação dos direitos de propriedade (COASE, 1960). Os estudos também 

focalizavam o tema sob a perspectiva dos problemas decorrentes de ação coletiva, agravados 

pelas dificuldades que as assimetrias de informações acarretam no monitoramento exigido por 

relações do tipo principal-agente (OLSON, 1965), e das falhas de mercado causadas pelas 

assimetrias entre firmas e indivíduos, que permitem a alocação ineficiente de recursos na 

sociedade (ROTHSCHILD; STIGLITZ, 1976). No final do século passado, Douglas North 

(1992), a partir do referencial teórico aportado por Coase (1960) sobre direitos de propriedade, 

externalidades e custos de transação, desenvolve uma teoria então inovadora sobre a 

importância do fluxo adequado de informações para a construção de boas instituições políticas, 

econômicas e sociais, correlacionando a redução dos custos de transação com boas instituições 

e o crescimento econômico das nações. Coase e North são respectivamente laureados com o 

Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em razão desses estudos em 1991 e 1993. 

Mas crises econômicas de países emergentes observadas ao longo da década de 1990 e 

os escândalos contábeis de grandes empresas como a Enron, Tyco e WorldCom, descobertos 

 
72 No jargão do mercado descrito por Akrelof, lemons seriam carros usados com defeitos ocultos. 
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na década de 2000, redirecionam o foco do estudo sobre o fluxo de informações da 

microeconomia para os bancos centrais e as políticas monetárias, assim como para a regulação 

dos mercados financeiros e de capitais (KAUFMANN; BELLVER, 2005, p. 5-9). E é 

justamente nesse período, em que são observadas a redemocratização de países em 

desenvolvimento, a queda do Muro de Berlin e o processo de abertura política ocorrido na 

União Soviética, denominado Glasnost, ou seja, abertura e publicidade (MICHENER; 

BERSCH, 2013, p. 235), que o emprego da expressão transparência com o sentido a ela 

atribuído na atualidade passa a ser difundido.  

A partir desse ponto, maior atenção passa a ser dada pela academia ao fluxo adequado 

de informações (ou seja, à transparência) em diversos campos relacionados aos governos e à 

administração pública (KAUFMANN; BELLVER, 2005, p. 1), pois observou-se que problemas 

informacionais de natureza semelhante aos verificados na arena econômica, concernentes a 

dilemas de ação coletiva, estruturas de incentivos, à construção de boas instituições são também 

encontrados nas arenas públicas, acarretando aumento dos custos de transação, problemas de 

ineficiência administrativa e, especialmente no domínio público, corrupção. Michener e Bersch 

(2013, p. 233) pontuam que a transparência na administração pública dissipa a opacidade (o 

primeiro refúgio da corrupção) e combate assimetrias que impedem que informações confiáveis 

sirvam como alicerces para a construção de instituições fortes, como democracias e mercados 

resilientes.  

Mas como proceder para identificar transparência na prática e avaliá-la? Os principais 

desafios relacionados à conceituação de transparência residem em sua ambiguidade e na forte 

carga positiva que o termo carrega. Desafio conceitual semelhante ao encontrado em outras 

expressões com essas características, como democracia e accountability. Termos que 

combinam ambiguidade e forte carga positiva permitem uma utilização fluida em políticas, leis 

e regulamentos com discursos normativos impactantes, mas, muitas vezes, convenientemente 

vazios de significado e efeitos concretos (MICHENER; BERSCH, 2013).  

Definir adequadamente transparência é, portanto, essencial para observar quando o 

termo é utilizado com objetividade, sem ambivalência ou polissemia. E é também necessário 

para que sua presença ou ausência possam ser de alguma forma medidas. Este trabalho adota o 

conceito bidimensional de transparência desenvolvido por Michener e Berth (2013), que reúne, 

para a identificação de transparência, duas condições necessárias e suficientes: visibilidade 

(visibility) e inteligibilidade (inferability). A dimensão de visibilidade compreende dois 

atributos, o primeiro se refere à acessibilidade da informação, ou seja, se ela está disponível e 
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pode ser facilmente encontrada; o segundo se refere à integridade73 da informação, ou seja, se 

a informação disponibilizada é completa em seu conteúdo. Já a dimensão de inteligibilidade 

refere-se à capacidade de se tirar conclusões precisas e confiáveis com base nas informações 

obtidas. Para essa dimensão, dados primários desagregados, que possam ser checados a partir 

de suas fontes originárias e que sejam apresentados de forma simples seriam mais inteligíveis 

do que informações compiladas (agregadas), obtidas de fontes secundárias, de verificação 

complexa, ou apresentadas em formato de difícil compreensão. 

Um dos principais objetivos do planejamento regulatório, tal como declarado nos EUA 

(ver item 1.4.2), na UE (ver item 1.4.3) ou no Brasil (art. 15 da LGA), é promover a 

transparência dos processos normativos da Administração Pública, o que reduz a assimetria de 

informações entre regulador e sociedade. No contexto do planejamento, o ideal de transparência 

seria promovido principalmente pela divulgação das agendas regulatórias. Mas que agendas? 

Como visto, diferentemente dos regimes estrangeiros pesquisados, a LGA não estabeleceu 

regras precisas e detalhadas sobre o que deve exatamente constar das agendas (quais 

informações?), tendo optado por adotar conceitos jurídicos indeterminados. O item 2.1.3 

buscou completar esses conceitos de modo a conferir-lhes maior densidade normativa a partir 

do referencial teórico sobre planejamento discutido neste trabalho, que observou os modelos de 

planejamento regulatório dos EUA e da UE e buscou interpretar a sistemática das normas de 

planejamento contidas na LGA. 

Seguindo esse referencial teórico, a transparência da atividade normativa das agências 

proporcionada pelo planejamento seria dependente da divulgação de agendas regulatórias com 

informações suficientemente completas que pudessem caracterizá-la como um plano de ação 

para a atividade regulatória (integridade das informações), de forma tal que a sociedade possa 

acessar facilmente essas informações (acessibilidade das informações) e delas tirar conclusões 

precisas e confiáveis (inteligibilidade das informações). Esse esquema teórico foi utilizado 

como base para a definição dos indicadores utilizados na pesquisa empírica sobre transparência 

das agendas regulatórias divulgadas pelos reguladores brasileiros apresentada no Capítulo 4 

(itens 4.2 e seguintes). 

  

 
73 O termo “integridade” é utilizado aqui no sentido de “característica do que está inteiro, inteireza” (HOUAISS, 
2015) e completo e não no sentido usualmente utilizado, como sinônimo de honestidade. 
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3.3 Planejamento e participação social 

 

O processo administrativo, aí incluído o processo regulatório, pode ser compreendido 

como uma sucessão de atos conduzidos pela Administração no curso dos quais ocorre a 

formação de suas decisões (FERRAZ; DALLARI, 2020, p. 29-30).74 Esses atos são percebidos 

no campo do discurso e transcorrem na forma de um diálogo. Sob essa perspectiva, o processo 

administrativo pode ser caracterizado como um espaço (ou um tempo) de diálogo 

(SUNDFELD, 2006) onde a racionalidade argumentativa é exercida (MOREIRA NETO, 2003, 

p. 155-156). Um diálogo que é registrado e documentado por escrito, física ou eletronicamente, 

nos chamados autos processuais.  

Em primeiro lugar esse diálogo acontece dentro da própria Administração Pública. Entre 

servidores públicos, técnicos, departamentos de um mesmo órgão e entre dois ou mais órgãos 

da Administração. Em um Estado democrático de direito os processos decisórios da 

Administração são visíveis e conhecidos pela sociedade, de modo que cidadãos, empresas e 

entidades da sociedade organizada ficam cientes de debates cujas decisões podem afetar suas 

vidas, negócios ou interesses. E pessoas interessadas reclamam espaços para falar sobre essas 

decisões, para, a partir de seus pontos de vistas, de suas preocupações e necessidades 

legitimamente influenciar as escolhas do poder público e controlar o processo decisório. 

Transparência e participação podem ser assim consideradas reflexos do processo 

democrático sobre o modo de agir da Administração Pública,75 que decorrem, essencialmente, 

da força original constituinte da sociedade, com base na qual, nas democracias, se estabelecem 

as relações entre ela e o Estado (investidor-investido ou principal-agente). A transparência e a 

abertura dos processos decisórios da Administração à participação social são, por conseguinte, 

antes de tudo, ideais (ou imperativos decorrentes) das democracias representativas.  

O processo administrativo, ou o modo como a administração conforma suas decisões, 

pode (e deve) assim ser também compreendido, em segundo lugar, como um diálogo da 

administração pública com a sociedade, com titulares ou defensores de direitos individuais, 

coletivos e difusos (ARAGÃO, 2003, p. 345), ou, como denominou Luhmann (1980, pp. 37-

 
74 Segundo Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari (2020, p. 31): “no campo da licitude, apenas atos 
[administrativos] instantâneos ou urgentíssimos (v.g., extinção de um incêndio, prevenção de um desabamento 
iminente) ou os não imediatamente conectados com uma volição (v.g., passagem de um sinal amarelo para o 
vermelho) independem de prévia processualização”. 
75 Diogo de Figueiredo Moreira Neto se refere à transparência como “participação regulatória” (2003. p. 170). 
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47), um sistema de comunicação social que, por meio de procedimentos públicos, impessoais e 

que sejam considerados justos, legitima as decisões do Estado. Uma ferramenta dos regimes 

democráticos por meio da qual podem ser verbalizados diferentes pontos de vista e 

preocupações e também por meio da qual redes sociais de controle e influência podem operar. 

Enfim, um espaço compartilhado que permite que administração e sociedade se encontrem, 

conversem e busquem colaborar para uma decisão final. 

Nos processos administrativos de natureza regulatória a importância da participação 

social extrapola, contudo, os ideais de legitimação democrática, devido, principalmente, aos 

múltiplos interesses impactados pela regulação, à crescente complexidade das matérias e 

relações sociais envolvidas nas decisões e aos riscos sistêmicos a elas inerentes. A dificuldade 

presente nessa categoria de escolha pública impõe uma fórmula decisória denominada por 

Sérgio Guerra como reflexividade administrativa (2018, p. 265-267), a qual emprega 

procedimentos que, de um lado, buscam a mediação dos diversos interesses legítimos em jogo 

nas escolhas, e que, de outro, pretendem obter as melhores evidências disponíveis com o 

objetivo de prevenção de riscos sistêmicos e falhas do próprio regulador.   

A regulação de atividades econômicas afeta um grande universo de interessados em 

diversos domínios, das grandes empresas aos cidadãos comuns. O reconhecimento dessa 

multiplicidade de interesses legítimos presentes na sociedade, não necessariamente conflitantes 

ou excludentes, contraria o conceito tradicional de interesse público, historicamente 

identificado com valores unitários e absolutos de titularidade exclusiva do Estado 

(CHEVALLIER, 2009). Em um contexto de crescente complexidade, diversidade social e 

policentrismo decisório, o interesse público deixa de ser contraposto pelos interesses privados. 

Ao contrário, nesse ambiente a construção das escolhas públicas (e porque não dizer, do 

interesse público a elas associado) deve se dar a partir da compreensão e da coordenação da 

pluralidade dos interesses contrapostos.   

Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2003, p. 111) aborda esse fenômeno: “não existindo 

um interesse público específico legalmente predefinido, todos os interesses em conflito ou 

potencialmente conflitivos admitem ser legitimamente ponderados e até negociados”. Odete 

Medauar (2003, p. 211-212) também trata da composição de interesses aplicada às escolhas 

administrativas, alertando para a crescente importância da produção de decisões consensuais 

entre a Administração e os particulares, na medida em que aquela não mais detém a 

exclusividade no estabelecimento do interesse público.  
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Portanto, escolhas administrativas que afetem múltiplos legítimos interesses necessitam, 

sempre que possível, ser construídas a partir da exposição dos pontos de vista dos interessados, 

da coordenação dos interesses envolvidos e da formação de consensos (aqui, a mediação).  

Por outro lado, decidir em sistemas complexos, sujeitos a incertezas e riscos, exige uma 

série de precauções. Os processos decisórios necessitam ser instruídos com as melhores 

evidências disponíveis sobre impactos, riscos, custos, benefícios e possíveis efeitos colaterais 

das diferentes alternativas regulatórias possíveis. Com o propósito de assegurar escolhas que 

sejam de boa qualidade,76 estudos devem ser realizados no curso do processo e as partes 

interessadas deverão ter acesso às informações com bases nas quais a agência pretende decidir, 

para avaliá-las e criticá-las, de modo que diferentes compreensões sobre os impactos das 

possíveis escolhas possam ser consideradas (aqui, a prevenção). 

A reflexividade administrativa depende, contudo, do atendimento de algumas 

condições, dentre as quais destacam-se o engajamento da sociedade no processo regulatório, o 

oferecimento de contribuições úteis pelos interessados e a responsividade do regulador. O 

engajamento privado na produção regulatória é custoso. Na maioria das vezes, a compreensão 

dos temas exige tempo e conhecimento técnico específico, dificultando ou mesmo 

inviabilizando a participação produtiva de cidadãos comuns. Além das questões cognitivas, 

barreiras motivacionais relacionadas aos incentivos presentes no processo normativo também 

dificultam o engajamento social (COGLIANESE, 2016). 

Segundo o modelo da public choice, os agentes econômicos seriam mais bem sucedidos 

em influenciar os órgãos reguladores do que os consumidores e cidadãos comuns por razões 

relacionadas à concentração dos interesses econômicos e aos custos de transação inerentes à 

participação social (THEVENARD GOMES, 2021).  

 
Primeiramente, interesses econômicos relevantes estariam concentrados nas 
mãos de poucos agentes privados que teriam um alto interesse no resultado da 
regulação (high stakes) e baixos custos de transação para organizarem-se em 
grupos de pressão (low transaction costs). Em contrapartida, o cidadão 
comum não seria capaz de defender seus interesses devido ao fato de manter 
um baixo nível de interesse individual nos resultados regulatórios (low stakes) 
e enfrentar altos custos de transação para se organizar em grupo de pressão 
(high transaction costs). Essa assimetria na estrutura de distribuição de 
interesses sociais resultaria em atores econômicos de grande peso com mais 
recursos e incentivos para influenciar o resultado regulatório segundo seus 
interesses (THEVENARD GOMES, 2021). 

 

 
76 Sobre qualidade regulatória, ver item 3.4. 
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Uma forma possível de enfrentar o desafio de engajar os grupos menos estimulados a 

participar e obter contribuições de melhor qualidade é desenhar o processo regulatório de forma 

tal que suas instituições operem como curadoras dos interesses participativos desses grupos, 

atraindo e facilitando sua participação. Mecanismos com essas características podem utilizar 

diferentes mídias e redes sociais para direcionar a comunicação dos mecanismos de participação 

ao público-alvo correto e empregar ferramentas que informem melhor os interessados de modo 

a facilitar a compreensão dos temas em debate e estimular o oferecimento de contribuições úteis 

ao processo decisório por diferentes grupos.  

Essas ferramentas incluem: (i) a realização de reuniões prévias à divulgação da minuta 

do texto da regulação, nas quais a agência pode esclarecer dúvidas e explicar à sociedade os 

temas que serão debatidos; (ii) a disponibilização de informações veiculadas em linguagem de 

fácil compreensão, inclusive por meio de vídeos, que auxiliem o entendimento dos problemas 

regulatórios e a compreensão dos diferentes impactos das possíveis soluções avaliadas; e (iii) 

em temas mais complexos ou de maior relevância, a adoção de formulários previamente 

configurados pelo regulador, que exponham de forma neutra, clara e objetiva os dilemas 

(tradeoffs) presentes nas diferentes soluções possíveis. 

Instituições desenhadas com essas características poderão funcionar como curadoras de 

diferentes interesses participativos, especialmente dos grupos menos organizados ou 

estimulados a participar, de modo a angariar um número maior de contribuintes desses grupos 

e deles obter contribuições tendencialmente mais capazes de melhor instruir o processo 

normativo. 

A responsividade do regulador, caracterizada pela habilidade da agência de considerar 

e aproveitar as contribuições recebidas da sociedade que sejam consideradas úteis e de justificar 

publicamente as razões pelas quais deixou de aproveitar as demais, é exigida para que se 

estabeleça o sentimento (ou a crença) de que as partes envolvidas no diálogo regulatório serão 

ouvidas, que suas opiniões serão levadas em conta e poderão influenciar a decisão final da 

agência. Esse sentimento fortalece a confiança que deve governar a relação entre a 

Administração e a sociedade e incentiva que reguladores e regulados incorram os custos da 

participação social, trocando informações úteis capazes de influenciar e mesmo alterar as 

propostas regulatórias das agências (YACKEE, 2006; SHAPIRO, 2013). 

No tocante ao planejamento regulatório, o processo de definição das agendas pode ser 

ele mesmo participativo, ou seja, aberto à colaboração social, o que estimula o envolvimento 

dos interessados desde as fases pré-processuais da produção normativa. O engajamento precoce 
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dos potencialmente afetados pela regulação é extremamente recomendado pelas técnicas de 

planejamento, pois permite que o regulador realize os ajustes de rumo que sejam apontados e 

que se mostrem necessários ainda na fase inicial dos trabalhos, evitando correções em etapas 

processuais mais avançadas, o que, certamente, geraria retrabalho e desperdícios de recursos 

(ineficiência). 

Mas nem transparência nem participação social produzem benefícios ilimitados ou 

constituem fins em si mesmos. São ferramentas de legitimação decisória da Administração 

Pública e de reflexividade administrativa nas decisões regulatórias complexas. Se forem 

exigidas ou exercitadas desproporcionalmente podem, em alguns casos, engessar a dinâmica 

decisória, agregar custos maiores do que seus benefícios concretos ou mesmo produzir 

resultados indesejados.  

No caso específico da participação, o excesso de contribuições pode gerar uma massa 

de comentários desinformados, repetitivos e substancialmente improdutivos. Tal circunstância 

não informará melhor o processo regulatório nem contribuirá, necessariamente, para uma 

regulação de melhor qualidade. Ao contrário, exigirá da agência o emprego de mais recursos 

para avaliar um número excessivo de comentários improdutivos e filtrar aqueles que sejam 

substancialmente úteis, elevando os custos de análise das informações (COGLIANESE; 

KILMARTIN; MENDELSON, 2009, p. 928-929). Em certos casos, a participação em massa 

pode comprometer a habilidade de a agência conhecer adequadamente a estrutura e a dinâmica 

do setor regulado e de responder de forma colaborativa aos comentários recebidos, impactando 

negativamente sua responsividade.  

A improdutividade excessiva das contribuições pode, ainda, colocar em risco a relação 

de confiança entre reguladores e regulados anteriormente mencionada, gerando servidores 

públicos e contribuintes frustrados com os resultados dos mecanismos empregados. Segundo 

Rossi (1997, p. 177-179), a participação em massa, embora seja às vezes benéfica para a 

legitimidade da agência, pode, em certas circunstâncias, prejudicar a deliberação, e, a partir de 

algum ponto, criar custos institucionais significativos, comprometendo os benefícios líquidos 

dos mecanismos para a atividade regulatória. 

O ideal de transparência também não é ilimitado. Em alguns casos, um nível máximo 

de transparência da Administração será recomendável e seu limite será encontrado apenas em 

restrições objetivas, de natureza logística, tecnológica ou econômica. Todavia, em outros casos, 

o nível ótimo de transparência será encontrado em algum ponto intermediário, especialmente 

quando a informação for de natureza privada ou sensível. Um exemplo de restrição de natureza 
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econômica é a disponibilização de informações em excesso, muitas vezes desconectadas do 

tema em discussão ou irrelevantes para a melhor compreensão do problema regulatório ou para 

sua solução. Nesse caso, a transparência aumentará desproporcionalmente os custos dos 

interessados com o conhecimento e o processamento de dados, comprometendo a produção de 

benefícios líquidos para a atividade regulatória. Um exemplo de restrição em razão da 

sensibilidade da informação pode ser encontrado na regulação de mercados financeiro e de 

capitais, especialmente no tocante à divulgação de certas informações detidas pelos reguladores 

que impactem a estabilidade do sistema financeiro ou dos mercados de capitais (CUKIERMAN, 

2018, p. 17). 

Encontrar o ponto ótimo de transparência não é tarefa simples, de modo que subsistirá 

sempre a possibilidade de que vieses do regulador influenciem aquilo que é ou não divulgado 

e que a assimetria informacional existente entre agência e sociedade possa ser utilizada em 

benefício da burocracia, conferindo-lhe mais discricionariedade, ou de grupos de interesse 

específicos. Como regra, portanto, restrições à transparência de informações regulatórias de 

posse da Administração Pública deverão se limitar a situações excepcionais devidamente 

motivadas. 

 

3.4 Benefícios do planejamento regulatório 

 

Concluída a revisão bibliográfica e o desenvolvimento teórico do estudo, parece ser 

possível relacionar neste ponto os principais benefícios proporcionados pelo planejamento da 

atividade normativa da Administração Pública, ainda que esses benefícios, mesmo que de forma 

indireta e não necessariamente sistematizada, tenham sido já anteriormente abordados mais ou 

menos detalhadamente em outras partes deste trabalho. 

 

3.4.1 Ganhos de eficiência 

 

O planejamento confere métodos que auxiliam a Administração a preparar e executar a 

atividade regulatória de forma racional. Esses métodos permitem: (i) que o regulador 

identifique e defina os aspectos relevantes de cada iniciativa nos estágios iniciais dos trabalhos 

(e.g., problema a ser enfrentado, objetivos a serem alcançados, soluções possíveis, recursos e 

meios que deverão ser empregados ao longo do processo etc.); (ii) que o regulador prepare com 

a devida antecedência as fases processuais que devam ser realizadas, incluindo a elaboração 
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dos estudos  (os quais podem ser bastante complexos, envolvendo um planejamento específico) 

e a definição e realização dos mecanismos de participação (que necessitam ser devidamente 

formatados, instruídos e comunicados para que haja engajamento social útil); e (iii) que o 

regulador envolva, nos momentos pertinentes, as diversas instâncias e departamentos da 

agência, os demais órgãos da administração pública e as instituições cuja articulação ou 

coordenação seja necessária ou recomendável no curso do processo.  

As metas definidas ao longo da atividade normativa somente serão atingidas de forma 

eficiente, evitando-se o improviso e o desperdício de recursos, com a preparação, no devido 

tempo, e execução, conforme os planos traçados, das atividades exigidas pelo processo 

regulatório. 

 

3.4.2 Ganhos de transparência 

 

A produção de documentos de planejamento acessíveis, íntegros e inteligíveis, isto é, 

que sejam facilmente localizados pelos interessados, que contenham informações completas 

sobre as iniciativas normativas e cujo conteúdo seja de fácil compreensão e verificação, confere 

maior transparência à atividade normativa da Administração Pública. A transparência, a seu 

turno, acarreta uma série de benefícios: (i) promove o sentimento de justiça em relação aos 

procedimentos adotados, conferindo legitimidade às decisões da agência; (ii) reduz assimetrias 

de informação entre reguladores e regulados, promovendo a melhoria da qualidade da 

participação social; (iii) contribui para a produção normas mais bem informadas, 

tendencialmente de melhor qualidade; (iv) confere maior previsibilidade à atividade normativa; 

(v) facilita monitoramento e o controle externo do regulador; e (vi) estimula a interação entre 

as agências e a sociedade. Como se verá a seguir, a transparência é, direta ou indiretamente, 

condição necessária de boa parte dos benefícios aqui atribuídos ao planejamento regulatório, 

constituindo, por certo, um dos principais caracteres de desenho institucional da Administração 

Pública em regimes democráticos, em especial de sua atividade normativa. 

 

3.4.3 Ganhos de previsibilidade regulatória e segurança jurídica 

 

O planejamento da atividade normativa das agências confere previsibilidade à regulação 

e aumenta a segurança jurídica dos setores regulados. Os planos estratégicos definem diretrizes 

e comunicam a sociedade objetivos regulatórios de longo prazo, que indicam para os agentes 
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econômicos e demais interessados os eixos principais que serão explorados pelas agências em 

cada ciclo de produção normativa. Já os planos de gestão anual e as agendas regulatórias 

informam as iniciativas prioritárias que estão sendo avaliadas pela Administração no curto 

prazo.  

A divulgação dos planos de médio e curto prazo evita que a sociedade seja surpreendida 

por normas que não tenham sido previamente anunciadas pelos reguladores, cujas informações 

os interessados não tenham tido acesso prévio ou em relação às quais eles não tenham tido a 

oportunidade de oferecer críticas e sugestões. Por fim, a previsibilidade acarretada pelo 

planejamento promove a segurança jurídica no setor regulado, confere sentimento de justiça 

aos procedimentos e reforça a confiança entre a sociedade e a Administração Pública, atributos 

essenciais à legitimação do processo regulatório. 

 

3.4.4 Ganhos de monitoramento e controle social e político.  

 

A redução da assimetria de informação sobre a produção regulatória reduz o custo de 

monitoramento social dos agentes públicos, impactando positivamente as estruturas de 

incentivos que governam a relação principal-agente estabelecida entre reguladores, sociedade 

e agentes políticos (MCCUBBINS; NOLL; WEINGAST, 1987; PRZEWORSKI, 2006).77 

Segundo Coglianese, Kilmartin e Mendelson  (2009, p. 928), quando a sociedade monitora o 

comportamento da agência, os reguladores tendem a fazer escolhas que melhor promovam o 

bem-estar social, evitando decidir de forma descuidada ou oportunística. E caso o 

monitoramento não evite situações indesejáveis, a maior transparência promovida pelo 

planejamento conferirá certamente à sociedade melhores meios e recursos para acionar os 

órgãos de controle interno e externo do regulador.  

Benefícios semelhantes são colhidos pelo monitoramento e controle dos reguladores 

exercidos pelos políticos democraticamente eleitos; embora o foco neste caso seja geralmente 

o cumprimento dos mandatos atribuídos por lei às agências e a observância das políticas 

 
77 A partir do entendimento de que a investidura dos agentes públicos e a criação do próprio Estado são estruturas 
desenhadas para resolver problemas típicos de ação coletiva (collective action problems), que decorrem da 
dificuldade de coordenação decisória coletiva sobre temas socialmente importantes, que afetam a sociedade como 
um todo e cuja decisão consensual é ou muito onerosa, por envolver altos custos de transação, ou difícil e mesmo 
inviável, por envolver dilemas sociais muitas vezes complexos (como a depleção de bens públicos). Para transpor 
esses problemas e permitir que as decisões necessárias ao bem comum sejam tomadas, estabelece-se a relação 
principal-agente por meio da qual alguns poucos (nesse caso, os agentes públicos) decidem no interesse da 
coletividade (a sociedade) (OLSON, 1965) (OSTROM, 1998). 
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públicas setoriais definidas pelos Poderes Legislativo e Executivo. Ressalte-se que o 

planejamento tanto promove o monitoramento de conformidade da agência ex ante da edição 

dos normativos, ou seja, a partir da enunciação, pelo regulador, dos objetivos associados às suas 

iniciativas prioritárias, quanto também auxilia o controle ex post, em relação às normas que 

venham a ser eventualmente aprovadas.78 

 

3.4.5 Ganhos de coordenação e coerência regulatória 

 

Certas competências regulatórias perpassam, transversalmente, diversos setores da 

economia ou diferentes domínios regulados. Esse é o caso das regulações cujas finalidades são 

exteriores às atividades econômicas, que incluem, por exemplo, as regulações do meio 

ambiente, do mercado de capitais, da proteção dos consumidores e do controle de concentração 

econômica, chamada regulação social ou modern style regulation (MOREIRA, 1997, p. 39). 

Em outros casos, ocorre sobreposição de competências, quando a competência de uma agência 

concorre com a de outra. Freeman e Rossi (2012) denominaram os universos em que há 

cruzamentos transversais ou interseções de competências regulatórias de espaços regulatórios 

compartilhados. Sirico (1980) denominou os processos decisórios em que há duplicação ou a 

sobreposição de jurisdições de diferentes agências de processos de tomada de decisão multi-

agência.  

A ocorrência dos espaços compartilhados referidos por Freeman e Rossi se intensifica 

em razão do surgimento de regimes regulatórios policêntricos, descentralizados, em que o 

Estado deixa de ser único locus de autoridade. Regimes em que instituições públicas, privadas 

e híbridas em alguma medida estruturam as instituições sociais, regulando e sendo 

simultaneamente reguladas (BLACK, 2008). E há, ainda, situações mais pontuais em que a 

regulação setorial de uma agência impacta setor diverso do da sua competência, interferindo, 

colateralmente, em domínio regulado por outra agência. Essas intercorrências, embora menos 

comuns, têm se intensificado contemporaneamente em razão da crescente integração das 

atividades econômicas, propulsionada pelo desenvolvimento tecnológico, que faz emergir 

 
78 Sobre os diversos mecanismos de controle político das agências reguladoras exercidos pelas instituições 
brasileiras, ver Guerra e Salinas (2018). 
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novos e improváveis pontos de contato entre diferentes setores da economia e suas respectivas 

regulações.79  

O planejamento regulatório auxilia a agência a identificar logo nos estágios iniciais do 

processo normativo a existência de possíveis conflitos decorrentes das situações referidas 

acima, sejam eles associados a decisões multi-agência, espaços regulatórios compartilhados ou 

interferências regulatórias setoriais, ajudando a agência a coordenar sua atuação com a de outras 

instituições de modo a evitar conflitos entre reguladores, promover a edição de normas que 

sejam coerentes entre si e mitigar o risco de interferência da regulação em domínios estranhos 

aos esperados. 

 A coordenação pode ser operacionalizada por meio de múltiplos instrumentos, 

incluindo convênios, acordos de cooperação e resoluções conjuntas, que formalizam os limites 

de atuação de cada agência (caso não estejam suficientemente claros na legislação) e estruturam 

o modelo de coordenação a ser adotado, sendo certo que esses instrumentos devem ser 

complementados por mecanismos vivos de articulação, tais como consultas prévias, reuniões de 

cooperação e trocas de informação regulares (FREEMAN; ROSSI, 2012; OCDE, 2016, p. 42).   

A LGA estimula a coordenação regulatória em diversos dispositivos, referindo-se a ela 

como interação, articulação e cooperação, tanto entre diferentes agentes reguladores, federais e 

estaduais, quanto entre esses e os órgãos de defesa da concorrência, do meio ambiente e dos 

direitos dos consumidores (arts. 15, III; 19, III; 25; 31, § 2º; 33; 34 e 35). O planejamento auxilia 

a identificação da necessidade de cooperação e se presta a organizar a realização dos 

mecanismos vivos de articulação acima mencionados de forma tempestiva e ordenada. 

 

3.4.6 Ganhos de participação social 

 

São diversos os benefícios que o planejamento promove na participação social. Dentre 

eles, o trabalho enfatizou os potenciais ganhos de engajamento social e de melhoria na 

 
79 Essa tendência é observada, por exemplo, nos serviços de telefonia móvel, regulados pela Anatel, e nos serviços 
financeiros, regulados pelo CMN. Telefones móveis dotados de aplicativos financeiros transformam-se em 
estabelecimentos bancários, eliminando a necessidade de agências físicas, e instrumentalizam meios de pagamento 
instantâneo, flexibilizando a necessidade de papel moeda e de cartões de débito e crédito. Outro exemplo é o dos 
veículos automotivos equipados com baterias, que se transformam em reservatórios de energia elétrica e permitem 
que seus titulares utilizem ou comercializem a energia armazenada ao longo do dia nos horários de pico de 
consumo, quando o preço da eletricidade tende a ser mais alto. Empresas que explorem serviços de transporte 
público regulados pela ANTT e que operem frotas de ônibus equipadas com baterias podem tornar-se agentes de 
comercialização de energia elétrica, atividade regulada pela Aneel, bastante atuantes. Em certos casos, a 
comercialização da energia pode mostrar-se mais atrativa do que a própria atividade de transporte de passageiros, 
situação que interferiria na estrutura de incentivos à regularidade dos serviços de transporte público. 
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qualidade das contribuições. O planejamento dos eventos de participação auxilia o regulador a 

definir os objetivos pretendidos com cada mecanismo a partir das especificidades de cada 

iniciativa e a desenhar esses mecanismos de modo a que esses objetivos sejam alcançados.  

Ao planejar os mecanismos de participação, os reguladores deverão considerar o nível 

de impacto da iniciativa no setor regulado, os diferentes grupos e o número de pessoas 

potencialmente afetados, a complexidade da matéria objeto da iniciativa, os estudos que foram 

ou deverão ser produzidos para a avaliação da iniciativa, a repercussão pública ou social da 

iniciativa, o estilo de regulação avaliado pela agência e as políticas públicas perseguidas pela 

iniciativa.  

É importante que o planejamento avalie as especificidades da regulação pretendida para 

que ferramentas relacionadas com a participação social compatíveis com essas especificidades 

sejam empregadas. Regulações de alto impacto, por exemplo, deverão envolver mais de um 

evento de participação, incluindo ao menos um mecanismo prévio para a tomada de subsídios 

à realização dos estudos exigidos e um mecanismo para o oferecimento de comentários sobre a 

minuta da regulação. Matérias mais complexas, de difícil compreensão pelo cidadão comum, 

mas que impactem um grande número de pessoas, deverão envolver a divulgação de vídeos 

explicativos de fácil compreensão e acesso por meio de redes sociais como YouTube e 

Instagram, palestras virtuais e reuniões prévias para que o problema regulatório possa ser 

compreendido pela sociedade. Nesses casos, o mecanismo poderá empregar formulários que 

orientem a participação de diferentes grupos, expliquem os dilemas presentes nas escolhas 

possíveis, aponte os custos e benefícios estimados em cada opção de modo a auxiliar os 

interessados a contribuir de forma útil.  

Temas que impactem grupos de interesses específicos deverão empregar estratégias de 

comunicação que atinjam esse público-alvo. Já temas de grande repercussão na mídia ou de 

impacto social abrangente deverão envolver estratégias de comunicação que informem o grande 

público, evitando a disseminação de informações enviesadas ou cuja fonte não seja confiável, 

e poderão utilizar ferramentas que suportem uma eventual demanda de participação em massa. 

O planejamento da participação deverá produzir mecanismos desenhados de modo a 

simultaneamente facilitar a compreensão do problema regulatório, engajar a sociedade e 

estimular o oferecimento de contribuições substancialmente úteis. Os desenhos podem variar 

conforme sejam as características de cada iniciativa, mas deverão, de forma geral, reduzir os 

custos de participação de modo facilitar que os interessados conheçam, avaliem e critiquem as 

informações com base nas quais a agência pretende decidir. Mecanismos desenhados com essas 
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características obterão da sociedade contribuições mais bem informadas e tendencialmente 

mais úteis à formulação das políticas públicas. Por fim, como salientou Bryer (2013, p. 277), o 

desafio da Administração Pública não é desenhar necessariamente instituições que reduzam os 

custos da participação, mas que reduzam os custos da participação de boa qualidade. 

 

3.4.7 Ganhos de qualidade regulatória 

 

Definir o que seja uma boa regulação ou determinar sua qualidade a partir da observação 

de resultados é uma tarefa complexa e inevitavelmente sujeita a disputas (BALDWIN; CAVE; 

LODGE, 2012, p. 37). Quais indicadores devem ser observados? Critérios utilitaristas clássicos 

como de eficiência alocativa e de geração de benefícios líquidos agregados são suficientes para 

medir qualidade? Como avaliar os méritos e desafios de diferentes estilos de políticas públicas? 

E os efeitos sociais? Questões distributivas e impactos socioambientais devem ser considerados 

nos indicadores? Como e com que peso? São muitas as variáveis e as metodologias de 

avaliação. E, em razão da disputa entre os diversos valores e critérios que podem ser utilizados, 

não há consenso na literatura sobre uma única metodologia de avaliação (one fits all) capaz de 

compreender a noção e medir a qualidade da regulação (RADAELLI; DE FRANCESCO, 

2007, p. 20-30).   

Em razão dessa dificuldade e da constatação de que bons processos e instituições estão 

altamente correlacionados com boas decisões, tanto a OCDE (1995; 2005) quanto a academia 

de forma geral têm direcionado o foco de parte relevante dos estudos sobre qualidade da 

regulação para aspectos procedimentais da atividade normativa e de desenho institucional 

(RADAELLI; DE FRANCESCO, 2007, p. 30). Em outras palavras, sobre as características que 

configurariam a função regulatória presente no processo administrativo, no sentido empregado 

por Croley (1998, p. 27), segundo quem o processo administrativo normativo poderia ser 

comparado à proverbial caixa preta do domínio das funções, que transformaria políticas 

públicas em regulação, visão que confere à qualidade das instituições presentes na arena 

processual propriedades determinantes dos predicados do seu produto final: a regulação. 

Sob essas perspectivas (institucional e procedimental), o planejamento pode contribuir 

de diversas maneiras para a qualidade da regulação. Uma contribuição bastante evidente pode 

ser observada na realização dos estudos exigidos pelo processo regulatório. Estudos que 

demandem análises de múltiplos critérios, incluindo custo-benefício, efeitos distributivos e 

impactos socioambientais, necessitam ser cuidadosamente planejados. Primeiro, porque 
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invariavelmente exigirão a realização de mecanismos prévios específicos de participação social, 

que assegurem a obtenção, pela agência, de informações necessárias à sua correta realização. 

Segundo, porque os interessados devem ter também a oportunidade de conhecer os resultados 

dos estudos para avaliá-los e criticá-los antes mesmo de a agência formular sua proposta de 

regulação.  

Estudos mal planejados em relação ao conteúdo (seja em relação ao escopo, à 

metodologia ou à base de dados utilizada) serão objeto de críticas pelos diversos envolvidos e 

necessitarão ser refeitos ou impactarão negativamente o resultado do processo normativo, 

promovendo regulações de baixa qualidade, sujeitas a erros regulatórios ou efeitos colaterais 

indesejados. Estudos mal planejados em relação ao momento de execução (situação típica de 

procedimentos improvisados) certamente comprometerão o bom andamento do processo, 

exigindo, eventualmente, a repetição de fases ou acarretando a imprestabilidade de informações 

anteriormente produzidas. Tempo e recursos, públicos e privados, terão sido desperdiçados 

nesses casos. Estudos bem planejados, por outro lado, tanto em relação ao conteúdo quanto em 

relação ao momento de realização, permitirão a produção de informações de melhor qualidade, 

que instruirão melhor a agência e os interessados em contribuir com a produção normativa, 

agregando sustentabilidade à regulação. As informações utilizadas pela agência serão 

tendencialmente de melhor qualidade e certamente auxiliarão a confecção de regras melhores 

(COGLIANESE; KILMARTIN; MENDELSON, 2009, p. 928).  

 

3.4.8 Ganhos de prestação de contas (accountability) 

 

O processo de planejamento exige a definição de objetivos de longo, médio e curto prazo 

(planejamento estratégico, tático e operacional). Exige também a definição de metas mais 

específicas, que traduzam esses objetivos, bem como de indicadores que permitam à agência, à 

sociedade e aos órgãos de controle monitorar o desempenho da atividade regulatória. Todos os 

regimes jurídicos de planejamento regulatório estudados, tanto o dos EUA quanto os da UE e 

do Brasil, exigem que as agências elaborem anualmente relatórios de desempenho que prestem 

contas sobre o atingimento das metas definidas nos documentos de planejamento. Regimes 

como o norte-americano chegam a exigir expressamente que as agências informem, conforme 

previsto no GPRA, os motivos pelos quais as metas planejadas deixaram de ser atendidas. 

O planejamento promove assim dois claros benefícios quanto à prestação de contas 

sobre a atividade normativa. Primeiro, possibilita que a sociedade sindicalize as metas e 
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indicadores definidos pelas agências, induzindo-as a escolher metas que sejam realmente 

significativas à sociedade, em especial à produção regulatória, e indicadores que sejam capazes 

de medi-las adequadamente. E, em segundo lugar, permite que a sociedade e os órgãos de 

controle fiscalizem o atendimento das metas, seja por meio de trabalhos acadêmicos ou notícias 

veiculadas nas diversas mídias, seja por meio de recomendações ou de controle externo, que 

poderão envolver medidas coercitivas de ajustamento de conduta. 
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4 A PRÁTICA BRASILEIRA DO PLANEJAMENTO REGULATÓRIO80 

 

 

 

Este capítulo contém o resultado de uma pesquisa empírica realizada ao longo do 

segundo semestre de 2021 sobre o emprego de mecanismos de participação social no processo 

de produção das últimas agendas regulatórias então disponibilizadas por cada uma das onze 

agências reguladoras federais brasileiras, e sobre a transparência do planejamento regulatório 

operacionalizado por essas agendas, aferida a partir da observação dos atributos de 

acessibilidade e integridade de suas informações. 

 

4.1 Observando participação social no planejamento regulatório 

 

O estudo sobre participação social no planejamento regulatório das agências brasileiras 

envolveu duas linhas de observação que utilizaram critérios semelhantes aos estabelecidos pela 

metodologia do projeto Regulação em Números, da FGV Direito Rio.81 A primeira buscou 

observar os mecanismos de participação social utilizados por cada agência reguladora brasileira 

para definir suas últimas agendas e o comportamento de cada agência ao longo desses 

mecanismos. O objetivo dessa linha foi observar a postura das agências, se elas abrem os 

processos de definição de suas agendas para a contribuição social, que tipo de mecanismo 

utilizam, se disponibilizam informações previamente aos eventos e se respondem e são 

 
80 Os dados utilizados na pesquisa empírica apresentada neste trabalho foram coletados e processados com auxílio 
de ferramentas de ciência de dados disponíveis para a linguagem de programação R. Para que a pesquisa realizada 
seja reproduzível (STODDEN, 2014), todos os códigos utilizados, planilhas e gráficos encontram-se disponíveis 
para acesso no link: https://www.dropbox.com/sh/h2va17tlv42sofl/AACPcMF59M6_mfVKafVs73iFa?dl=0. Em 
caso de dificuldades para acesso ou processamento dos dados, favor entrar em contato com o autor ou com o 
programador que auxiliou a realização deste projeto, por meio dos endereços de e-mail: oliveira.luiz@fgv.edu.br  
ou luiz.figueiredo2000@gmail.com e lucas.gomes@fgv.br. 
81 O Regulação em Números é um projeto institucional da FGV Direito Rio que tem por objetivo desenvolver 
estudos empíricos sobre as agências reguladoras federais. Suas principais missões são: (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. O projeto reúne pesquisas empíricas, sobretudo de natureza 
quantitativa, sobre (i) mecanismos de participação (audiências e consultas públicas) das agências reguladoras 
federais, (ii) produção normativa dos órgãos reguladores, (iii) Controle político/legislativo das agências 
reguladoras e (iv) Controle externo das agências reguladoras. 
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propensas a aceitar as contribuições recebidas. Os indicadores utilizados para essa análise e os 

resultados por ela encontrados são apresentados no item 4.1.1.  

A segunda linha de observação sobre participação no planejamento regulatório buscou 

observar quem compareceu e apresentou contribuições nos eventos de participação sobre a 

definição das agendas. O objetivo dessa linha foi observar quais atores participam desses 

mecanismos, ou seja, se empresas reguladas, indivíduos, agentes governamentais, profissionais 

do setor e outros grupos buscam influenciar a definição das prioridades dos reguladores. O 

resultado dessa observação é apresentado no item 4.1.2.  

 

4.1.1 Como se comportam as agências? 

 

A pesquisa sobre como as agências reguladoras brasileiras utilizam e se comportam nos 

mecanismos de participação empregados para a definição de suas prioridades regulatórias 

baseou-se nas informações a respeito desses mecanismos (consulta pública, tomada de 

subsídios ou mecanismo assemelhado) disponibilizadas pelas agências em seus sítios na 

internet. A pesquisa compreendeu observações realizadas em duas diferentes etapas. Na 

primeira etapa, verificou-se que tipo de mecanismo de participação as agências utilizaram para 

a definição de suas prioridades, se elas disponibilizaram informações previamente à realização 

dos mecanismos, se divulgaram as contribuições recebidas e se responderam ou não a essas 

contribuições. A segunda etapa, a pesquisa buscou observar qualitativamente em que medida 

as agências aceitaram ou recusaram as contribuições recebidas. 

A partir dos objetivos acima, foram definidas as seguintes variáveis para a execução da 

primeira etapa da pesquisa: 

(i) se foi realizado ao menos um evento prévio de participação social pela agência 

antes da divulgação da minuta da agenda regulatória;  

(ii) se foi realizado ao menos um evento de participação social não presencial pela 

agência, com a finalidade de receber críticas e sugestões sobre a minuta da 

agenda;  

(iii) se foi realizado ao menos um evento de participação social presencial pela 

agência, com a finalidade de receber críticas e sugestões sobre a minuta da 

agenda; 

(iv) se o mecanismo escrito de participação utilizado é regulado na LGA ou se é 

mecanismo atípico, não previsto na LGA; 
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(v) se os dados sobre o mecanismo escrito de participação utilizado foram 

disponibilizados pela agência em formato que facilita o processamento por 

computadores; 

(vi) se a agência disponibilizou documentos preparatórios para informar os 

interessados sobre o evento de participação escrito realizado; 

(vii) se as contribuições recebidas ao longo do mecanismo escrito de participação 

realizado foram publicadas pela agência; 

(viii) se a agência divulgou um relatório de respostas às contribuições recebidas no 

mecanismo escrito de participação; 

(ix) se as respostas divulgadas pela agência foram individualizadas para cada 

contribuição escrita recebida; e 

(x) se o resultado do mecanismo, contendo o texto aprovado e eventuais 

considerações finais da agência, foi publicado no site do mecanismo. 

A referência para a verificação das variáveis (iv) a (x), indicadas acima, foi sempre o 

mecanismo da modalidade não presencial (intercâmbio documental).82 A Tabela 1 contém o 

resultado da observação das variáveis acima descritas (0 = não; 1 = sim). 

 

Tabela 1: Observação das variáveis sobre participação das agências  

 
Fonte: elaboração própria 

 
82 Apenas 3 agências realizaram mecanismos presenciais e 2 delas também usaram intercâmbio documental. 

Agência Ano (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Total %
ANEEL 2021-2022 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 10 83,33%
ANA 2020-2021 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 75,00%

ANATEL 2021-2022 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8 66,67%
ANCINE 2021-2022 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 66,67%
ANAC 2021-2022 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8 66,67%

ANVISA 2021-2023 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 6 50,00%
ANS 2019-2021 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 6 50,00%

ANTT 2021-2022 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 41,67%
ANM 2020-2021 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16,67%

ANTAQ 2020-2021 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 16,67%
ANP 2020-2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Médias 0,09 0,27 0,82 0,45 0,36 0,64 0,64 0,55 0,45 0,45 5,82 48,48%

(a) Mecanismo prévio de participação
(b) Mecanismo de participação presencial
(c) Mecanismo de participação não presencial
(d) Enquadramento formal do mecanismo de participação
(e) Processabilidade dos dados disponibilizados
(f) Disponibilização de documentos preparatórios
(g) Contribuições publicadas
(h) Divulgação de relatório de resposta
(i) Divulgação de respostas Individualizadas para as contribuições recebidas
(j) Produto publicado
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Um dos principais achados dessa primeira observação é que, com exceção da ANP, 

todas as agências reguladoras brasileiras adotaram algum tipo de procedimento participativo no 

processo de construção de suas últimas agendas. Isso significa que, ao menos no plano formal, 

as agências reguladoras brasileiras preocupam-se em ouvir a sociedade para definir suas 

iniciativas normativas prioritárias. É interessante notar que a ANP, única agência que não 

empregou algum tipo de mecanismo de participação social para debater sua agenda, é também, 

como se verá na pesquisa realizada sobre a transparência das agendas (item 4.2.2.1), a única 

agência que divulga em sua agenda informações sobre a origem das iniciativas, buscando, 

provavelmente, deixar com isso evidente que, não obstante a prática de não submeter suas 

agendas ao escrutínio social, incorpora demandas externas às suas prioridades normativas. 

Outro achado considerado relevante é que apenas a Aneel realiza mecanismo de 

participação social previamente à divulgação da minuta de sua agenda. A realização de eventos 

prévios de participação é importante por diversas razões. No caso das agendas regulatórias, 

esses mecanismos procuram engajar a sociedade logo nos estágios iniciais das discussões, 

configurando uma oportunidade para que o regulador explique como será realizado o processo 

de definição de suas iniciativas prioritárias e conheça, antecipadamente, os problemas 

regulatórios que preocupam diferentes grupos de interesses da sociedade. Nesses eventos, os 

interessados podem solicitar esclarecimentos, propor novas iniciativas, sugerir ajustes nas 

iniciativas em curso ou solicitar uma maior ou menor priorização das propostas constantes das 

agendas anteriores. Como já mencionado, o engajamento precoce é extremamente 

recomendado do ponto de vista do planejamento, pois permite que o regulador realize os ajustes 

de rumo que venham a ser apontados pela sociedade na fase inicial dos trabalhos, contribuindo 

para a eficiência do processo regulatório. 

Pôde-se observar que apenas cinco agências (ANA, Anatel, Ancine, Anac e ANS) 

realizam mecanismos de participação social escritos expressamente previstos na LGA, ou seja: 

consulta pública. As demais realizaram mecanismos escritos atípicos, como tomada de 

subsídios ou chamamento público. Não é possível afirmar ao certo porque as agências optam 

por utilizar mecanismos que não se enquadram nos tipos previstos na LGA, mas uma possível 

explicação é o desejo de fugir do regime jurídico mais rígido das consultas públicas, que, por 

exemplo, define um prazo mínimo de 45 dias para o recebimento de críticas e sugestões (§ 2º 

do art. 9º), obriga a publicação das contribuições recebidas pela agência em até dez dias úteis 

após o término do prazo da consulta (§ 4º do art. 9º) e exige a disponibilização prévia dos 
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estudos, dados e do material técnico usados como fundamento da proposta em debate (§ 3º do 

art. 9º). Ao utilizar mecanismos de participação atípicos, o regulador certamente opera os 

eventos e a divulgação de informações acerca desses eventos com maior discricionariedade, 

evitando a aplicação do regime mais restritivo das consultas públicas. 

O Gráfico 1, abaixo, parece confirmar essa hipótese. Ele contém uma representação das 

agências que publicaram e que não publicaram relatórios de respostas às contribuições 

recebidas nas páginas dos mecanismos de participação na internet. Pode-se observar que seis 

agências (Aneel, ANA, Anatel, Ancine, Anac e ANS) publicaram relatórios de resposta e cinco 

não publicaram relatórios. Todas as agências que utilizaram mecanismos de participação 

formalmente enquadrados na LGA publicaram relatórios de respostas, ao passo que das seis 

agências que utilizaram mecanismos de participação não previstos na LGA cinco deixaram de 

publicar relatórios de respostas. 

 

Gráfico 1: agências que publicaram e que não publicaram relatórios de respostas. 
 

 
Fonte: elaboração própria 

 
Já o Gráfico 2, abaixo, mostra que, com base nas informações disponíveis, duas agências 

que realizaram mecanismo formalmente enquadrado na LGA, como é o caso da Anatel e ANS, 

disponibilizaram aos interessados prazo de participação inferior ao previsto na lei (45 dias, 
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conforme o § 2º do art. 9º da LGA). E apenas três agências (Ancine, Anvisa e ANA) observaram 

o prazo legal, sendo que, dentre elas, Anvisa realizou mecanismo sem enquadramento formal. 

Isso significa que agências que utilizam mecanismos formalmente enquadrados na LGA 

também flexibilizam, em certos casos, os prazos previstos na lei e agências que utilizam 

mecanismos atípicos às vezes observam esses prazos. 

 

Gráfico 2: agências que disponibilizaram prazo inferior ao previsto na LGA 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Apenas quatro agências (ANA, Anatel, Anac e Anvisa) divulgaram informações sobre 

seus mecanismos de participação em formatos que facilitam a leitura e o processamento dos 

dados por computadores. As agendas analisadas foram elaboradas anteriormente à vigência da 

Lei do Governo Digital, que exige que as informações divulgadas pela administração pública 

sejam disponibilizadas em formato legível por computadores (ver item 1.4.2), e a LGA não 

especificava o tipo de arquivo eletrônico que as agências devem utilizar em suas informações 

(sendo certo que alguns formatos, como o PDF, de uso muito comum, dificultam a leitura e o 

processamento dos dados por computadores). A divulgação de informações em formatos de 

difícil processamento por computadores onera e às vezes inviabiliza pesquisas, estudos e 

análises estatísticas sobre a administração pública, sendo por isso de todo recomendável a 

utilização, pelas agências, de formatos de arquivos de dados que facilitem o trabalho dos 
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pesquisadores. Com a edição da Lei do Governo Digital, espera-se que as próximas agendas 

regulatórias sejam todas divulgadas em formato machine-readable. 

A maioria das agências disponibiliza informações para auxiliar os interessados na 

elaboração e envio de suas contribuições. Essas informações incluem não apenas a minuta da 

agenda, quando o mecanismo é realizado a partir de uma minuta, mas também materiais de 

apoio tanto para que o contribuinte saiba como participar (instruções sobre o funcionamento do 

mecanismo) quanto relativos ao conteúdo específico do mecanismo (algumas agências 

disponibilizam documentos em que apresentam a agenda e identificam pontos importantes ou 

de ênfase regulatória). Todavia, observou-se que três agências (Anac, ANM e Antaq) não 

disponibilizaram qualquer informação auxiliar sobre os mecanismos realizados, o que, 

certamente, dificulta a participação dos interessados. 

As quatro últimas variáveis observadas (i.e., divulgação das contribuições recebidas, 

divulgação de relatório de resposta, divulgação de respostas individualizadas e divulgação do 

produto final do mecanismo) configuram indicadores relacionados a maior ou menor grau de 

responsividade das agências às contribuições recebidas durante a realização dos mecanismos 

de participação. Nesse aspecto, com base na metodologia adotada, Aneel, ANA, Anatel, Ancine 

e Anac formaram um grupo homogêneo de agências que invariavelmente respondem às 

colaborações recebidas, uma vez que pontuaram positivamente em todas as quatro variáveis 

(exceto Anatel, que não publicou o resultado das contribuições recebidas). Por outro lado, 

ANTT, ANM e Antaq formaram um grupo com características opostas, pois não obtiveram 

pontuação nessas mesmas variáveis, mostrando-se, neste aspecto, nada responsivas. 

Como já mencionado neste trabalho (ver item 3.3), a divulgação das respostas da 

agência às contribuições recebidas ao longo do processo é um dos requisitos importantes para 

que se estabeleça uma relação de confiança entre reguladores e sociedade, incentivando os 

interessados a incorrer os custos associados à participação social. O presente estudo não se 

propôs a analisar o perfil geral de comportamento das agências reguladoras nos mecanismos de 

participação social, pois a pesquisa realizada se concentrou apenas em um grupo pequeno de 

mecanismos realizados para subsidiar a elaboração das agendas regulatórias mais recentes. No 

entanto, a baixa interação de algumas agências com a sociedade nesses mecanismos, que têm 

grande importância para o processo de planejamento regulatório, é um indicador relevante. Ao 

deixar de responder aos participantes, as agências criam prejuízos diretos para a relação de 

confiança acima apontada, comprometendo o sistema de planejamento regulatório como um 

todo. 
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A segunda etapa da pesquisa buscou observar se as contribuições oferecidas pela 

sociedade às agendas regulatórias de fato influenciam as decisões das agências sobre suas 

prioridades. Para a realização dessa pesquisa foram analisados os relatórios de respostas às 

contribuições recebidas nos mecanismos escritos de participação (consulta pública, tomada de 

subsídios ou mecanismo assemelhado) relativos à última agenda divulgada por cada agência 

em seu sítio na internet. Agências que não divulgaram relatório de respostas (Anvisa, ANTT, 

Antaq e ANM) foram excluídas desta etapa. As informações de classificação de respostas 

seguiram sempre o posicionamento da própria agência em seu relatório de resposta. Não se 

procurou identificar o resultado das contribuições nos casos em que a agência não publicou 

resposta, nem tampouco avaliar se a resposta da agência de fato corresponde ao que foi 

aprovado pela agência. 

Três variáveis foram operacionalizadas para a realização dessa etapa:  

(i) se a contribuição foi aceita, quando o mérito da contribuição foi acatado no todo 

ou em parte pela agência;  

(ii) se a contribuição não foi aceita, quando o mérito da contribuição foi 

integralmente recusado pela agência; e  

(iii) se a contribuição foi considerada não aplicável (N/A), quando a agência 

identificou como fora do objeto ou do escopo da consulta, ou ainda nos casos 

em que a contribuição não realiza nenhuma proposta que possa ser aceita ou 

recusada. Algumas agências adotaram uma classificação específica para esses 

casos (“fora do escopo”, “fora do objeto”, “não se aplica” etc.). Outras agências 

classificaram essas contribuições como não aceitas, mas em sua justificativa 

deixaram claro que entendiam se tratar de uma contribuição fora do escopo ou 

que não trazia proposta. 
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Gráfico 3: impacto das contribuições oferecidas nos mecanismos de participação. 

 
Fonte: elaboração própria 

 
O principal achado da segunda etapa da pesquisa sobre participação social é que a 

maioria significativa das contribuições oferecidas pela sociedade às últimas agendas 

regulatórias ou não é respondida (hipótese das agências que não disponibilizaram relatório de 

respostas - Anvisa, ANTT, Antaq e ANM - e foram excluídas desta etapa) ou é integralmente 

recusada ou considerada descabida pelos reguladores, conforme demonstra o Gráfico 3. ANA, 

ANS, Anatel, Ancine e Anac negam ou descartaram 75% ou mais das contribuições recebidas. 

Anac acata no todo ou em parte apenas 10% das contribuições. ANA considera inapropriadas 

mais de 40% e recusa mais de 30% das contribuições.  

Curiosamente, esse padrão apenas não se reflete no comportamento da Aneel, que, em 

oposição à tendencia observada, acata 68% das contribuições recebidas, nega apenas 29% e 

considera descabidas somente 3%. Por coincidência ou não, a Aneel foi a única agência que 

realizou mecanismos prévios de participação com o propósito de orientar os interessados sobre 

como apresentar contribuições e foi o regulador que apresentou a melhor performance na 

primeira etapa desta pesquisa. Não é possível, contudo, estabelecer uma relação de causa e 

efeito entre os achados das duas pesquisas, nem parece é possível caracterizar alguma tendência 

nesse sentido a partir dos resultados encontrados.  
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4.1.2 Quem participa? 

 

A pesquisa sobre o envolvimento da sociedade nos eventos de participação abertos pelas 

agências para a discussão de suas agendas observou os grupos que compareceram a esses 

eventos e ofereceram contribuições. Para a realização da pesquisa, foram analisadas as 

informações disponibilizadas pelas agências sobre os mecanismos escritos de participação 

realizados em relação à última agenda divulgada por cada agência em seu sítio na internet. 

Com o objetivo que realizar a quantificação das contribuições oferecidas, os 

contribuintes foram agrupados em sete diferentes categorias, abaixo identificadas e descritas:  

(i) Agente econômico regulado: enquadram-se nesta categoria os agentes 

econômicos que atuam em setores que são alvo de regulação pela agência em 

questão, ou entidades que representem seus interesses. Nos casos em que a 

própria agência identifica quais atores pertencem ao setor regulado, essa 

informação foi utilizada diretamente. Nos demais casos, foi necessário 

identificar as atividades fins de cada empresa ou instituição participante para 

averiguar se alguma de suas atividades poderia ser objeto de regulação pela 

agência. A categoria, no entanto, não engloba atores que sofrem efeitos 

econômicos indiretos da regulação da agência, ainda que esses efeitos possam 

ser significativos. Ademais, vale ressaltar que uma mesma empresa pode ser 

classificada como agente econômico regulado quando oferece contribuições a 

uma agência, e como agente econômico não regulado ao participar de um 

mecanismo de outra agência, já que os setores regulados variam de agência para 

agência; 

(ii) Agentes econômicos não regulados: fazem parte desta categoria todas as 

empresas e instituições de representação de interesses de setores econômicos que 

não se enquadram na definição de agente econômico regulado, ou seja, que 

atuam em outros setores que não aqueles regulados pela agência em questão, 

ainda que existam relevantes interesses econômicos recíprocos; 

(iii) Consumidor ou usuário de serviço: enquadram-se nesta categoria as entidades 

representativas de interesses dos consumidores ou usuários dos serviços que são 

objeto de regulação pela agência, ou os indivíduos que assim se apresentam. As 

entidades representativas podem defender interesses consumeristas gerais, como 
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os PROCON, ou interesses mais específicos, como associações de consumidores 

de um serviço específico; 

(iv) Ator governamental: são as organizações estatais não empresariais dos três 

níveis federativos. Quaisquer órgãos públicos, portanto, que pertençam tanto aos 

três poderes, quanto às esferas de controle (tribunais de contas, controladorias e 

corregedorias), ao Ministério Público, entre outros, desde que não exerçam 

atividade empresarial, ou seja, não se trate de empresa pública, sociedades de 

economia mista etc.83 Esta categoria engloba também as eventuais participações 

de membros ou órgãos da própria agência que venham a utilizar-se de 

mecanismo de participação para posicionar-se acerca do objeto discutido, sugerir 

melhorias etc.; 

(v) Profissional do setor: indivíduo que se apresenta como funcionário de uma 

empresa regulada ou como membro de categoria profissional que atua 

diretamente em um setor regulado pela agência. Esses indivíduos, por atuarem 

no setor, usualmente dispõe de interesses relevantes no próprio setor regulado e 

de mais conhecimento técnico acerca dos problemas regulatórios do setor; 

(vi) Indivíduo interessado: esta categoria residual engloba todos os indivíduos que 

se apresentam na qualidade de pessoa física sem identificar o grupo de interesses 

a que pertencem. Nesses casos não é possível estabelecer com segurança se esses 

indivíduos de fato estão representando seus próprios interesses como 

consumidores ou usuários do serviço, ou se são profissionais que atuam no setor 

regulado, ou ainda se são membros de empresas reguladas que não identificaram 

a instituição a que pertencem. Por essa razão, são classificados apenas como 

“indivíduos interessados”. Vale notar, no entanto, que o tamanho desta categoria 

pode variar de acordo com os dados que são coletados pela agência acerca dos 

participantes, ou de acordo com as informações que a agência decide divulgar 

em seu portal eletrônico. No caso da Anvisa, por exemplo, os participantes são 

sempre indagados acerca do grupo a que pertencem, de forma que é possível 

estabelecer com segurança, em praticamente todos os casos, se os indivíduos em 

questão são consumidores, profissionais do setor etc. Já no caso da Anatel, como 

a agência não demanda essa informação dos participantes, só é possível 

 
83 Nesses casos, o participante seria classificado como agente econômico regulado ou não regulado. 
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identificar que determinado indivíduo é um profissional do setor quando este 

voluntaria a informação no texto de sua contribuição, sendo, portanto, muito 

mais frequente a classificação dos participantes que se apresentam como pessoas 

físicas como “indivíduo interessado” apenas; e 

(vii) Outros: categoria residual geral, que engloba os participantes que não se 

enquadram nas categorias anteriores. Os principais subgrupos que compõem esta 

categoria são: entidades culturais e instituições de ensino (centros culturais, 

universidades, escolas técnicas ou especializadas etc.); escritórios de advocacia; 

organizações para a defesa de direitos (ONGs); organizações religiosas; partidos 

políticos; sindicatos e associações de trabalhadores. 

O Gráfico 4, abaixo, contém os resultados da pesquisa realizada com base nas categorias 

acima listadas organizados de forma desagregada por agência. 

 

Gráfico 4: quantificação das contribuições oferecidas a cada agência. 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Os Gráficos 5 e 6, abaixo, contêm, respectivamente, análises agregadas dos totalizadores 

de contribuições recebidas por categoria de participante e por número total de participantes por 

agência. 
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Gráfico 5: total de contribuições recebidas por categoria de participante. 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Gráfico 6: número total de participantes por agência. 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Já o Gráfico 7, abaixo, contêm a mesma análise do Gráfico 6, mas exclui a Anvisa, cujos 

dados, devido ao grande número de participantes que comentaram sua última agenda, distorcem 

a representação. 
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Gráfico 7: número total de participantes por agência excluindo a Anvisa 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Um dos principais achados da pesquisa sobre quem participa é que as últimas agendas 

divulgadas pelas agências reguladoras brasileiras atraíram mais de 2.500 contribuições, o que 

parece confirmar a existência de um razoável interesse da sociedade em influenciar a definição 

das iniciativas regulatórias prioritárias das agências. Como visto anteriormente (item 3.3), há 

desafios de difícil transposição a um amplo e geral engajamento da sociedade na atividade 

regulatória, em especial dos grupos menos organizados e menos incentivados a participar, 

sendo, por certo, até mesmo indesejada em muitos casos a participação maciça (e muitas vezes 

pouco produtiva) da sociedade.  

Um outro achado da pesquisa é que os debates sobre algumas agendas atraem bem mais 

interesse social do que os de outras. A agenda da Anvisa foi a que mais atraiu a atenção da 

sociedade, tendo recebido mais de 1.500 contribuições de mais de 1.000 contribuintes 

individuais, ao passo que a agenda da Ancine foi a que menos atraiu atenção, recebendo em 

torno de 50 contribuições de aproximadamente uma dezena de contribuintes. 

De acordo com o Gráfico 5, acima, a categoria que apresentou mais contribuições e de 

forma melhor distribuída entre os eventos observados foi a dos agentes econômicos regulados, 

com aproximadamente 1.500 contribuições. Foi ela a que mais ofereceu comentários às agendas 

da Aneel, Anac, ANS e Ancine, participando também ativamente das discussões sobre as 

agendas da ANA e da Anvisa. O achado parece confirmar a percepção de parcela expressiva da 
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literatura sobre participação social e atuação de grupos de interesses, no sentido de que a 

categoria das empresas reguladas é significantemente mais ativa nos mecanismos de 

participação (GOLDEN, 1998; YACKEE, 2006). 

Já o Gráfico 6, acima, aponta a categoria dos consumidores e usuários como a que 

movimentou o maior número de contribuições individuais, totalizando mais de 1.200 

participantes. Esse número provavelmente sofreu influência de fatores sociais relacionados à 

competência regulatória da Anvisa, que são, em certa medida, externos à função regulatória das 

agências, como o apelo midiático dos temas da agenda, e de possíveis ações de mobilização de 

grupos ligados a esses temas. Uma análise específica feita em relação às contribuições à agenda 

da Anvisa corrobora essa possibilidade, pois permitiu identificar que 708 comentários 

mencionaram textualmente a expressão cigarros eletrônicos nos campos disponibilizados pela 

agência para a inserção de texto livre. Isso significa que o debate sobre a inclusão da regulação 

dos cigarros eletrônicos nas iniciativas prioritárias da Anvisa atraiu, em números agregados, 

um número maior de participantes individuais do que todas as demais agendas regulatórias 

somadas. 

Embora a participação observada no caso dos cigarros eletrônicos não possa ser 

considerada massiva para os padrões internacionais,84 Thomas Bryer (2013, p. 267-279) assim 

como Rossi (1997) argumentam que a participação massiva de indivíduos tende a não gerar 

resultados positivos para o processo regulatório. As contribuições recebidas frequentemente 

não são úteis para a agência, na medida em que o problema regulatório subjacente nem sempre 

é adequadamente entendido e endereçado nas contribuições oferecidas pelos participantes. Por 

outro lado, se a agência opta por não atender aos pedidos recebidos, ou porque não pode fazê-

lo, ou porque entende que as justificativas regulatórias são insuficientes, os participantes podem 

frustrar-se com o processo regulatório, sentindo que não são ouvidos pelo regulador. Ao final 

dessa dinâmica, é possível que haja uma perda de confiança tanto do regulador em relação à 

utilidade da participação social, quanto dos participantes em relação à responsividade do 

regulador (BRYER, 2013, p. 276).  

As contribuições recebidas pela Anvisa sobre a regulação de cigarros eletrônicos, já 

anteriormente mencionadas, oferece um bom exemplo da repercussão regulatória de um tema 

de alta visibilidade. O produto adquiriu grande popularidade no Brasil, apesar de sua 

 
84 Alguns mecanismos observados no portal Have-Your-Say, da UE, atraíram milhões de participantes individuais.  
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comercialização ter sido proibida pela Anvisa.85 Uma mudança de entendimento da agência 

neste caso provavelmente exigiria evidências científicas que demonstrassem que o produto é 

seguro e que não apresenta riscos à saúde da população; ou seja, exigiria argumentos de cunho 

técnico-científico que não são acessíveis para a maior parte da população.  

Outro achado é que a intensidade da participação de cada categoria de contribuintes 

varia muito de agência para agência. Como mencionado, a categoria dos consumidores e 

usuários comentou muito ativamente a agenda da Anvisa, apresentando quase 1.000 

comentários, mas não participou tão intensamente nos eventos sobre outras agendas. Se forem 

descartadas as contribuições de consumidores e usuários oferecidas à agenda da Anvisa, restará, 

no agregado, um número pouco relevante de contribuições dessa categoria às agendas de outros 

reguladores. E ainda que o saldo remanescente seja somado às contribuições de indivíduos 

interessados, a contribuição agregada de cidadãos comuns, seja em nome próprio ou como 

representantes de interesses diversos, mostra-se não superior a uma pequena parcela das 

contribuições oferecidas pelo somatório dos contribuintes que se declaram agentes econômicos 

regulados ou não regulados.86 Esse achado parece confirmar as conclusões de Coglianese (2006, 

p. 964), segundo quem os ganhos de acessibilidade e a redução dos custos para a obtenção de 

informações sobre a atividade regulatória que o uso da internet confere não seriam por si só 

suficientes para atrair uma fração substancial dos cidadãos comuns a contribuir com 

comentários substantivos sobre as regras propostas pelas agências. Para o autor, barreiras 

motivacionais, cognitivas e informacionais seriam mais significativas para os cidadãos comuns 

do que as barreiras de acessibilidade. 

 Observa-se também que alguns participantes individuais são muito ativos, oferecendo 

diversas contribuições sobre mais de uma iniciativa da agenda. Portanto, ainda que muitos 

consumidores tenham participado do mecanismo da Anvisa, foi possível identificar que a maior 

parte desses consumidores ofereceu apenas uma contribuição. Foge do escopo do presente 

trabalho analisar o conteúdo dessas contribuições, no entanto, é fácil perceber que esse fator é 

determinante para entender o impacto real da participação de grupos de interesses em 

mecanismos de participação. Se um grupo é mobilizado por um tema de interesse (como a 

 
85 Cf. o art. 1º da Resolução nº 46, de 28 de agosto de 2009. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2009/res0046_28_08_2009.html. Acessado em 21 de janeiro 
de 2022 às 09h34. 
86 Considerando, também, que dentro do universo de consumidores e usuários encontram-se organizações de 
defesa dos interesses desses grupos, que deveriam ser excluídas da amostra para os fins do exercício analítico 
proposto. 
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regulação dos cigarros eletrônicos) e diversos atores se engajam com o mecanismo, mas cada 

um oferece apenas uma contribuição ao mecanismo e todas as contribuições têm um teor 

semelhante, o impacto final desse processo será, no melhor dos casos, a mudança de apenas um 

tópico da agenda para refletir esse posicionamento reincidente dos participantes. Por outro lado, 

se um grupo especializado composto por poucos participantes oferece um leque muito 

diversificado de contribuições sobre iniciativas variadas, ainda que apenas algumas sejam 

aceitas, o impacto final sobre a agenda do regulador terá sido substancialmente maior. 

 

4.2 Observando transparência do planejamento regulatório 

 

Seguindo o referencial teórico de Michener e Bersch (2013), o estudo realizado neste 

trabalho sobre a transparência do planejamento regulatório foi circunscrito à observação dos 

atributos que compõem a dimensão de visibilidade, ou seja, acessibilidade e integridade das 

informações. Essa limitação, segundo os autores, é comum em pesquisas empíricas sobre 

transparência, na medida em que é muito difícil definir variáveis que não sejam excessivamente 

subjetivas para aferir inteligibilidade (segunda dimensão do conceito de transparência).  

A pesquisa partiu da premissa de que o planejamento da atividade normativa feito por 

meio de agendas regulatórias facilitaria a localização das informações de planejamento dos 

reguladores, ou seja, sua acessibilidade. Essa hipótese foi testada pelo estudo empírico exposto 

no próximo item 4.2.1. A aferição de integridade das informações de planejamento foi feita 

com base na metodologia apresentada no item 4.2.2, que buscou identificar variáveis que 

permitissem observar se as agendas regulatórias disponibilizadas eram completas quanto à 

comunicação do conteúdo das iniciativas prioritárias das agências (item 4.2.2.1) e dos 

procedimentos adotados pelas agências para avaliá-las (item 4.2.2.2). Os próximos itens 

apresentam os resultados das pesquisas realizadas. 

 

4.2.1 Acessibilidade das informações 

 

A observação de acessibilidade das informações de planejamento foi feita por meio de 

consultas realizadas entre os dias 07 e 08 de dezembro de 2021 aos sítios de todas as agências 

reguladoras brasileiras na internet, com o propósito específico de encontrar as últimas agendas 

regulatórias ali divulgadas por cada uma delas. Na medida em que permite acesso fácil e 

ilimitado aos dados nela disponibilizados, a internet é uma ferramenta poderosa para promover 
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a acessibilidade de informações. E a LGA (§ 1º do art. 21), acertadamente, determinou que as 

agendas regulatórias fossem obrigatoriamente disponibilizadas tanto nas sedes das agências 

quanto em seus sítios na internet. 

A metodologia para aferir acessibilidade utilizou duas variáveis. A primeira buscou 

medir se a agenda é ou não facilmente encontrada no sítio de cada agência na internet. Foram 

consideradas facilmente encontradas as agendas localizadas (visíveis) a partir de buscas que 

demandaram uma pesquisa de não mais do que quatro níveis de páginas hierarquicamente 

dispostas no mapa de cada sítio. 

A segunda variável buscou medir a maior ou menor facilidade com que as informações 

de planejamento disponibilizadas pelas agências podem ser processadas eletronicamente por 

recursos informatizados de leitura e processamento de dados.  A disponibilização de dados de 

interesse público em formato que permita o seu processamento eletrônico automático confere 

maior transparência às informações da administração, na medida em que esses formatos são 

acessíveis por computadores, o que facilita a pesquisa científica e a realização de estudos por 

entidades governamentais e organizações independentes da sociedade civil, auxiliando o 

monitoramento político e social da administração, assim como a produção acadêmica. 

A variável foi operacionalizada a partir da observação dos formatos dos arquivos 

eletrônicos das agendas regulatórias disponibilizados pelas agências. Assim, agendas 

disponibilizadas exclusivamente em formatos conhecidos como PDF ou assemelhados, cujos 

dados são de difícil processamento eletrônico, não pontuaram. Agendas disponibilizadas em 

formato considerados machine-readable ou mesmo em Excel obtiveram pontuação positiva 

nesta variável. Nos termos do Open Data Government Act de 2019 ou da Lei do Governo 

Digital, dados disponibilizados em planilhas de Excel não seriam considerados abertos, uma 

vez que esse aplicativo não é isento de licença de uso. No entanto, considerando a realidade 

brasileira, as agências que disponibilizaram suas agendas em formato Excel, mídia que, sem 

dúvida, facilita o processamento de dados, obtiveram pontuação. 

A Tabela 2, abaixo, contém o resultado da pesquisa sobre acessibilidade das agendas 

com base na observação das variáveis acima mencionadas (0 = não; 1 = sim). 

  



100 
 

 

 

 

Tabela 2: Resultado da observação das variáveis de acessibilidade. 

 
Fonte: elaboração própria 

 
A pesquisa confirmou a hipótese de que a disponibilização das agendas regulatórias na 

internet confere à sociedade acesso fácil às informações de planejamento da atividade 

normativa das agências. Ou seja, confere maior transparência a essas informações, uma vez que 

todas as agendas regulatórias foram facilmente encontradas nos sítios das respectivas agências 

na internet, exceto a da Ancine, que somente foi encontrada com auxílio do buscador Google. 

Em que pese a maior transparência que a internet proporciona às informações de 

planejamento das agências, o item 4.6.5 deste trabalho faz algumas recomendações de melhoria 

quanto à padronização dos caminhos de acesso a essas informações. O estudo observou que as 

agências disponibilizam suas agendas em diferentes páginas de pesquisa em seus sítios, 

acessíveis por meio de diferentes caminhos, o que, certamente, não facilitou as buscas. ANP, 

Antaq, ANA, ANTT e ANS disponibilizam suas agendas no campo “acesso à informação”, mas 

em diferentes categorias, como “ações e programas” (ANP, Antaq e ANTT), “governança 

regulatória” (ANA) e “participação da sociedade” (ANS). Outras agências, como Anvisa, Anac 

e ANM, disponibilizam suas agendas em um campo geral denominado “assuntos”. Cada uma 

das demais agências disponibiliza suas agendas em espaços diferentes. A agenda da Ancine, 

como já mencionado, foi localizada apenas com auxílio do buscador Google, e fora 

disponibilizada pela agência no amplo e pouco acessível campo de “notícias”. 

 

                                    

Agência Agenda
Fácil 

localização
Formato 

Processável
Total %

1 ANEEL 21-22 1 1 2 100%
2 ANVISA 21-23 1 1 2 100%
3 ANTAQ 20-21 1 1 2 100%
4 ANP 20-21 1 0 1 50%
5 ANATEL 20-21 1 0 1 50%
6 ANA 20-21 1 0 1 50%
7 ANTT 21-22 1 0 1 50%
8 ANAC 21-22 1 0 1 50%
9 ANS 19-21 1 0 1 50%
10 ANM 20-21 1 0 1 50%
11 ANCINE 21-22 0 0 0 0%

Médias 0,91 0,27 1,18 59%
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4.2.2 Integridade das informações 

 

Para observar o segundo atributo de visibilidade, a integridade da informação, o estudo 

adotou dois conjuntos de dados que deveriam estar presentes (visíveis) nas agendas 

regulatórias. Esses conjuntos foram definidos a partir do referencial teórico sobre planejamento 

estratégico e transparência analisado neste trabalho e da observação das experiências de 

planejamento norte-americana e da União Europeia. 

 Como já mencionado, o planejamento operacional de qualquer atividade deve conter 

informações que permitam a compreensão exata (i) do momento atual; (ii) do objetivo 

pretendido; e (iii) dos meios e recursos que deverão ser empregados para atingir esse objetivo. 

Um primeiro conjunto de variáveis foi utilizado para medir a integridade das informações 

relativas ao conteúdo das iniciativas prioritárias listadas nas agendas diretamente relacionadas 

com os elementos dos itens (i) e (ii). Um segundo conjunto de variáveis foi utilizado para medir 

a integridade das agendas em relação aos elementos do item (iii), que, no processo normativo, 

são os eventos compreendidos no procedimento administrativo empregado pela agência para a 

obtenção de informações e avaliação de cada iniciativa até sua decisão final. Os itens 4.2.2.1 e 

4.2.2.2 descrevem as variáveis utilizadas e apresentam os resultados das pesquisas feitas sobre 

integridade das agendas em relação a esses dois universos. 

 

4.2.2.1 Integridade das informações sobre o conteúdo das iniciativas prioritárias 

 

O exercício feito para a definição das variáveis utilizadas para medir a integridade das 

informações das agendas regulatórias quanto ao conteúdo das iniciativas prioritárias buscou 

identificar elementos cujo conhecimento fosse essencial ou mesmo indispensável para que se 

pudesse compreender adequadamente, de forma íntegra e completa, a substância de cada 

iniciativa, segundo o racional exposto no item 2.1.3.1 (subitens (i) e (ii) do primeiro parágrafo 

do item 2.1.3.1). 

Os indicadores foram agrupados em três categorias. A primeira categoria compreendeu 

variáveis definidas com o propósito de medir a existência de informações sobre cada iniciativa 

individualmente considerada, ou seja, que permitissem um conhecimento do conteúdo 

propriamente dito de cada uma. A segunda categoria foi composta de variáveis escolhidas com 

o objetivo de medir a existência de informações sobre o histórico da iniciativa, que permitissem 

conhecer sua gênese e seu percurso. A terceira categoria reuniu variáveis definidas com o 
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objetivo de medir a integridade das informações sobre as causas e efeitos pretendidos com cada 

iniciativa, ou seja, os motivos pelos quais uma nova regulação está sendo avaliada e os fins 

esperados com sua eventual adoção. 

A partir do referencial acima, foram definidas as seguintes variáveis para medir se o 

planejamento da atividade normativa realizado por meio das agendas regulatórias é transparente 

no que se refere à integridade do conteúdo das iniciativas prioritárias: 

(i) existência de uma descrição mínima da iniciativa; 

(ii) existência de informação sobre a prioridade da iniciativa; 

(iii) existência de informação sobre o impacto da iniciativa (essas três variáveis 

integram a primeira categoria); 

(iv) existência de informação sobre a origem da iniciativa (demanda de empresas 

reguladas, demanda de consumidores, iniciativa da própria agência etc.);  

(v) existência de informação sobre o número do processo administrativo no qual a 

iniciativa está sendo avaliada (essas duas últimas variáveis integram a segunda 

categoria);  

(vi) existência de informação sobre os motivos de fato e/ou de direito (problema 

regulatório ou imposição legal) que recomendam ou determinam a edição da 

norma; 

(vii) existência de informação sobre os fins pretendidos pelo regulador com a 

iniciativa, ou seja, os resultados esperados com a edição da norma;  

(viii) existência de informação sobre os agentes ou setores possivelmente afetados; e  

(ix) existência de informação sobre as normas que deverão ser revisadas em razão da 

iniciativa (essas últimas variáveis integram a terceira categoria). 

A Tabela 3, abaixo, contém o resultado da observação das variáveis acima especificadas 

nas últimas agendas regulatórias divulgadas por cada uma das agências reguladoras brasileiras. 
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Tabela 3: Resultado da observação das variáveis de transparência quanto ao conteúdo das agendas. 

 
Fonte: elaboração própria 

 
 O principal achado da pesquisa sobre a dimensão de conteúdo das iniciativas prioritárias 

é que oito das onze agências reguladoras federais brasileiras, um número bastante expressivo, 

divulga agendas regulatórias bastante incompletas (ou pouco íntegras), disponibilizando 50% 

ou menos das informações exigidas pela metodologia adotada no estudo. Algumas agendas 

possuem déficits profundos de informações sobre as iniciativas e outras são mesmo vazias de 

conteúdo, como são as agendas da ANS (25%), Anac (25%) e ANM (0%). Nenhuma agência 

divulga agendas com todas as informações exigidas pela metodologia utilizada e apenas Aneel 

(75%), ANP (75%) e Anvisa (63%) divulgaram agendas com mais da metade das informações 

medidas.  

Vale comentar o observado em relação à ANM (0%). A agência divulga sua agenda com 

informações tão genéricas que sequer permitem uma compreensão mínima das iniciativas, as 

quais são apresentadas a partir de eixos temáticos, como “conflitos decorrentes da mineração” 

e “desistência de requerimentos de outorga de títulos minerários”, sem que os projetos 

Agência Agenda (a) (b) (c)    (d) * (e) (f) (g) (h) (i) Totalizador %

1 ANEEL 21-22 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 75%
2 ANP 20-21 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6 75%
3 ANVISA 21-23 1 0 0 0 1 1 1 0 1 5 63%
4 ANATEL 20-21 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 50%
5 ANTAQ 20-21 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4 50%
6 ANA 20-21 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 38%
7 ANCINE 21-22 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 38%
8 ANTT 21-22 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 38%
9 ANAC 21-22 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 25%
10 ANS 19-21 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 25%
11 ANM 20-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Médias 0,55 0,09 0,18 0,00 0,91 0,55 0,73 0,18 0,27 3,45 43%

0  Não 1  Sim

(a) Informação sobre o número do proceso administrativo
(b) Informação sobre a origem da iniciativa
(c) Informação sobre a prioridade da iniciativa
(d) Informação sobre o impacto da iniciativa *
(e) Descrição da iniciativa
(f) Informação sobre os motivos (problema regulatório ou imposição legal) que recomendam ou determinam a regulação
(g) Informação sobre os objetivos ou resultados esperados com a implementação da iniciativa
(h) Informação sobre os agentes ou grupos possívelmente impactados pela iniciativa
(i) Informação sobre as normas que necessitarão ser revisadas em razão da iniciativa

* Essa variável foi excluída dos cálculos percentuais porque nenhuma agência incluiu informações sobre ela em suas agendas.
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eventualmente em curso sob cada rubrica sejam informados e descritos.87 É possível que o 

observado decorra do fato de a ANM ser a agência reguladora mais recentemente criada, em 

2017, estando, portanto, ainda, em processo de organização. E, de fato, como se verá mais 

adiante (item 4.3), há uma expressiva correlação entre o ano de criação das agências e a maior 

ou menor transparência de suas agendas. Todavia, depois de mais de quatro anos de 

funcionamento, era de se esperar a divulgação de uma agenda regulatória minimamente 

completa pela agência, ainda que baseada em modelos ou experiências de agências com práticas 

regulatórias mais amadurecidas. 

O Gráfico 8, abaixo, informa as variáveis mais e menos atendidas pelas agências em 

suas agendas regulatórias. 

 

Gráfico 8: variáveis de conteúdo mais e menos atendidas. 
 

 
Fonte: elaboração própria. 

 
Como observado, nenhuma das agências divulga informação sobre o impacto de suas 

iniciativas, seja em razão da relevância da regulação proposta para o respectivo setor seja em 

razão dos custos associados à sua implementação ou à sua observância (compliance) pelos 

regulados. Diante disso, essa variável foi excluída da base de cálculo dos totalizadores e 

percentuais de conteúdo. Não obstante, a divulgação de informações sobre o impacto das 

 
87 Fonte: https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/regulacao/agenda-regulatoria. Acessado em 21 de janeiro de 
2022 às 10h27. 
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iniciativas é por diversas razões muito importante. Em primeiro lugar, a natureza e a intensidade 

do impacto de uma regulação devem orientar a necessidade da realização de estudos específicos 

pelo regulador, que mensurem seus efeitos e avaliem as eventuais alternativas regulatórias para 

mitigá-los. No ordenamento norte-americano, essa informação é determinante da incidência de 

diversas regras que exigem a realização de AIR e a avaliação de alternativas regulatórias (item 

1.4.2), em especial quando os efeitos da regulação proposta são majoritariamente sentidos por 

pequenas empresas, negócios ou organizações. 

Em segundo lugar, iniciativas consideradas de alto impacto exigem um maior 

envolvimento da sociedade, demandando a realização de eventos de participação social, 

geralmente um antes da redação da minuta do texto da regulação, para a obtenção de subsídios, 

e outro posteriormente à divulgação da minuta, para que a sociedade possa se pronunciar sobre 

a solução escolhida pelo regulador. Por fim, a informação sobre o impacto é também importante 

para chamar a atenção dos potenciais afetados e direcionar o foco dos órgãos de controle e das 

associações defensoras de direitos difusos ou coletivos, auxiliando o monitoramento social e 

político da atividade regulatória sobre temas considerados mais relevantes.   

Outro achado da pesquisa é que nenhuma agência, exceto a ANP, divulga em suas 

agendas informações sobre a origem das iniciativas prioritárias, ou seja, se elas resultam do 

trabalho cotidiano da agência de aperfeiçoamento da regulação ou se decorrem de demandas 

externas de grupos de interesses, como a indústria regulada ou associações de defesa de 

consumidores, ou, ainda, de determinações de órgãos de controle, como Ministério Público, 

Poder Judiciário e Tribunal de Contas. Essa informação é importante por diversas razões. 

Revela se grupos de interesses específicos procuram influenciar mais ativamente do que outros 

a definição das prioridades das agências, auxiliando a avaliação de uma das principais questões 

da teoria da regulação: quem ganha e quem perde com a regulação (Stigler, 1971).88 Essa 

informação pode também revelar agências fechadas a influências externas, que, por qualquer 

razão, não dão valor aos problemas regulatórios trazidos pela sociedade. 

Vale também notar que apenas duas agências informam os grupos possivelmente 

impactados por cada iniciativa (ANP e Aneel) e a prioridade de suas iniciativas (Aneel e 

 
88 Sobre a importância das ideias de Stigler acerca dessa indagação, vale transcrever as conclusões de Carrigan e 
Coglianese (2016, p. 10): “Back in the 1960s and early 1970s, regulation was viewed by economists primarily as 
a mechanism deployed to solve market failures - not as a weapon to be exploited by firms seeking to create barriers 
to efficient competition. Stigler’s analysis was game-changing, rousing economists and regulatory scholars to the 
possibility that regulation could play exactly the opposite role from that intended. This caution, as well as Stigler’s 
overall focus on the role of private interests, remains no less germane to today’s highly changed regulatory 
landscape.” 
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Anatel). Apenas ANP, Aneel e Anvisa (63%) informam as normas que necessitarão ser 

revisadas em caso de aprovação da iniciativa. E apenas seis das onze agências (Aneel, Anvisa, 

Anatel, Antaq, ANTT e Anac) informaram em suas agendas o número do processo 

administrativo com base no qual as iniciativas regulatórias são avaliadas, dado essencial para 

que os interessados possam obter estudos, documentos e informações adicionais sobre cada 

iniciativa. 

Vale comentar os casos da Antaq (50%), Anac (25%) e da ANS (25%), que divulgam 

as informações sobre suas iniciativas prioritárias em sistemas eletrônicos online 

disponibilizados nos sítios das agências na internet. Uma das vantagens da utilização de 

sistemas informatizados é a maior dinamicidade que a tecnologia confere à atualização das 

informações das agendas, em especial aquelas relativas ao andamento dos procedimentos 

normativos. Por outro lado, para que funcionem adequadamente, necessitam ser bem 

desenhados e requerem a implementação de rotinas permanentes de integração e atualização 

dos dados. Como já mencionado, a União Europeia e os EUA optaram por adotar sistemas 

online unificados que divulgam de forma centralizada e padronizada todas as agendas 

regulatórias disponibilizadas. A centralização do acesso às agendas confere, sem dúvida, mais 

acessibilidade às informações e a padronização dos dados informados e da forma como eles são 

disponibilizados auxilia sua compreensão pelos interessados, contribuindo para a integridade e 

para uma melhor inteligibilidade das agendas, atributos do conceito de transparência.  

Antaq, Anac e ANS desenvolveram ferramentas independentes, diferentes umas das 

outras, e os resultados produzidos por cada sistema foram também distintos. Nenhum dos 

sistemas eletrônicos adotados pelas agências brasileiras foi considerado completo pelo estudo 

realizado em relação à dimensão conteúdo (os sistemas da Anac e da ANS mostraram-se, em 

realidade, bastante deficientes nesse quesito). Porém, os resultados observados em relação às 

informações da dimensão procedimento foram mais positivos, como se verá ao final do item 

4.2.2.2. Por fim, o item 4.6.4 do trabalho faz algumas recomendações sobre o emprego de 

tecnologias digitais para a divulgação e operacionalização das agendas regulatórias. 

 

4.2.2.2 Integridade das informações sobre os procedimentos administrativos 

 

O exercício feito para a definição das variáveis utilizadas para medir a integridade das 

informações contidas nas agendas regulatórias acerca dos procedimentos administrativos 

buscou identificar os elementos cujo conhecimento fosse essencial ou indispensável para que 
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se pudesse conhecer adequadamente, de forma completa, o plano de ação da agência para a 

avaliação de cada iniciativa até sua decisão final. Ou seja, as atividades, eventos e etapas do 

processo normativo segundo o racional exposto no item 2.1.3.1 (subitens itens (iii) e (iv) do 

primeiro parágrafo do item 2.1.3.1). 

Com base nessa metodologia, foram definidas seis variáveis:  

(i) existência de informação sobre o número do processo administrativo;  

(ii) existência de informação sobre o momento previsto para a realização dos estudos 

(e.g., análise de custo-benefício, AIR e nota técnica);  

(iii) existência de informação sobre o momento previsto para início e conclusão da 

redação da minuta da norma;  

(iv) existência de informação sobre o momento previsto para a realização dos eventos 

de participação (e.g., reuniões prévias, tomada de subsídios, consultas públicas 

ou audiências públicas); 

(v) existência de informação sobre os departamentos ou técnicos responsáveis pela 

realização e/ou coordenação dos eventos programados; 

(vi) existência de informação sobre o momento esperado para a deliberação final da 

agência. 

  



108 
 

 

 

 

Tabela 4: Resultado da observação das variáveis de transparência quanto às informações de 
procedimento. 

 

 
Fonte: elaboração própria 

 

A pesquisa sobre transparência do planejamento regulatório quanto às informações sobre 

os procedimentos administrativos normativos encontrou resultados semelhantes aos da pesquisa 

sobre a dimensão de conteúdo. A maioria das onze agências reguladoras federais brasileiras 

também divulga agendas com informações bastante incompletas sobre esse segundo conjunto 

de dados, pontuando 50% ou menos.  

Todavia, diferentemente do esperado, não foi encontrada uma correlação positiva entre 

agendas com bom desempenho na dimensão de procedimento e conteúdo. Anac (100%), ANTT 

(100%), Antaq (100%), Anatel (83%) e ANM (67%), agências que divulgaram as informações 

mais completas sobre procedimento, não se destacaram ou, em alguns casos, divulgaram 

agendas com déficits significativos na primeira dimensão avaliada (cada uma pontuando, 

respectivamente, 25%, 38%, 50%, 50% e 0%). Situação semelhante foi observada em relação 

às agências que melhor desempenharam na dimensão de conteúdo, como Aneel (75%), ANP 

(75%) e Anvisa (63%), as quais não apresentam desempenho tão positivo na dimensão 

procedimento (respectivamente, 50%, 50% e 17%). Isso significa que, curiosamente, as 

Agência Agenda (a) (b) (c) (d) (e) (f) Totalizador Percentual
1 ANTAQ 20-21 1 1 1 1 1 1 6 100%
2 ANAC 21-22 1 1 1 1 1 1 6 100%
3 ANTT 21-22 1 1 1 1 1 1 6 100%
4 ANATEL 20-21 1 1 1 1 0 1 5 83%
5 ANM 20-21 0 1 1 1 1 0 4 67%
6 ANEEL 21-22 1 0 0 1 1 0 3 50%
7 ANP 20-21 0 1 0 1 1 0 3 50%
8 ANA 20-21 0 0 0 0 0 1 1 17%
9 ANVISA 21-23 1 0 0 0 0 0 1 17%

10 ANCINE 21-22 0 0 0 0 0 0 0 0%
11 ANS * 19-21 0 0 0 0 0 0 0 0%

Médias 0,55 0,55 0,45 0,64 0,55 0,45 3,18 53%

0   Não 1   Sim

(a) Informação sobre o número do proceso administrativo
(b) Informação sobre quando serão realizados os estudos (AIR/Nota Técnica)
(c) Informação sobre quando se dará o início da redação da minuta da norma
(d) Informação sobre as datas em que serão realizados eventos de participação (RP/TS/CP/AP)
(e) Informação sobre as áreas técnicas reponsáveis pelos eventos
(f) Informação sobre quando será a deliberação final da agência
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agências que apresentaram melhor desempenho em uma dimensão, com totalizadores acima de 

50%, tenderam a desempenhar mal na outra, apresentando totalizados não superiores a 50%. 

O Gráfico 9 indica quais variáveis utilizadas para medir a dimensão de procedimento 

foram mais ou menos atendidas pelas agências reguladoras brasileiras.89 

 

Gráfico 9: variáveis mais atendidas pelas agências reguladoras brasileiras. 

 
Fonte: elaboração própria 

 
Como pode ser observado, enquanto agências como Antaq, Anac, ANTT (todas 100%) e 

Anatel (83%) divulgaram agendas consideradas bastante completas nessa dimensão, ANS 

(0%), Ancine (0%), Anvisa (17%) e ANA (17%) divulgaram agendas vazias ou muito 

incompletas. Essa observação indica que nove dentre onze agências compões dois grupos 

relevantes que caracterizam uma forte polarização: um que divulga agendas bastante completas 

(cinco agências) e outro de agendas vazias ou incompletas (quatro agências). Essa divisão 

denota uma amplitude bastante significativa na integridade das agendas na dimensão de 

procedimento, o que permitiu a observação de um número relevante de agendas consideradas 

muito completas e um número também relevante de agendas vazias.  

Como já mencionado, Antaq, Anac e ANS divulgam as informações sobre suas iniciativas 

prioritárias por meio de ferramentas digitais disponibilizadas na internet. De forma geral, essas 

ferramentas não se mostraram bem empregadas na divulgação das informações de conteúdo, 

 
89 Aqui se faz necessária uma explicação sobre a observação das variáveis de procedimento na agenda da Anvisa. 
A agência disponibiliza informações sobre as fases processuais, mas define horizontes temporais excessivamente 
longos, de um ano calendário, para a realização de cada atividade, o que acaba descaracterizando o planejamento. 
Por essa razão a Anvisa não obteve pontuação nessa variável. 
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mas foram relativamente melhor aplicadas, ao menos por Antaq e Anac, na divulgação das 

informações de procedimento. A dinamicidade proporcionada pelos sistemas informatizados 

mostrou-se útil à alimentação das informações de procedimentos dessas duas agências, ao passo 

que essas mesmas informações não foram encontradas de forma clara e ordenada no sistema 

disponibilizado pela ANS, que totalizou 0% nessa dimensão. Tal constatação indica que 

ferramentas eficientes de gestão podem ser bem empregada por umas agências e não por outras. 

 

4.3 Análises agregadas 

 

4.3.1 Análise agregada de integridade: conteúdo e procedimento 

  

O Gráfico 10 contém uma representação dos dados agregados de conteúdo e procedimento. O 

objetivo da figura é demonstrar, com base na análise das duas dimensões, quais agências 

divulgam agendas mais transparentes. 

 

Gráfico 10: dados agregados de conteúdo e procedimento por agência. 

 
Fonte: elaboração própria 

 

 Como observado, Antaq, ANTT, Anatel, ANP, Aneel e Anac são as agências que, com 

base na metodologia empregada, divulgaram as agendas mais transparentes. Contudo, vale 

observar que as agências que divulgam as agendas regulatórias mais completas, portanto mais 
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transparentes no quesito integridade, como ANTT e Anac, divulgam agendas com déficits 

informacionais não desprezíveis na dimensão de conteúdo, déficits que foram compensados 

pela totalização de 100% que elas obtiveram na observação da dimensão do procedimento. 

ANS, Ancine, ANA, ANM e Anvisa foram as agencias que pior pontuaram na avaliação 

agregada de transparência, revelando casos de agendas disfuncionais.  

 O Gráfico 11 contém uma representação da diferença (gap) observada entre os 

totalizadores percentuais das dimensões de conteúdo e procedimento de cada agência em 

relação à mediana do agregado desses mesmos totalizadores. Os pontos do gráfico mostram o 

quanto cada agência se distancia do desempenho mediano das demais, em cada dimensão.  

 

Gráfico 11: diferença entre as dimensões de transparência e mediana dos totalizadores. 

 
Fonte: elaboração própria 

 

A análise contida no Gráfico 11 indica que, sem exceção, as agências brasileiras 

divulgam agendas que apresentam um desempenho relativo melhor em uma dimensão, 

conteúdo ou procedimento, do que na outra, e que, em alguns casos, a distância observada entre 

os dois níveis de desempenho é bastante significativa, como nos casos da Anac, ANM e Anvisa. 

As únicas agências que performaram melhor em relação às demais nas duas dimensões aqui 

observadas foram Antaq e Anatel, sendo que a segunda foi a que apresentou o menor gap de 

performance entre as duas dimensões.  
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4.3.2 Análise agregada de participação, conteúdo e procedimento 

 

O Gráfico 12 mostra a distribuição dos totalizadores percentuais para as três dimensões 

analisadas na pesquisa (conteúdo, participação e procedimento) em formato Boxplot:90 

 

Gráfico 12: distribuição dos totalizadores percentuais em formato Boxplot 

 
Fonte: elaboração própria 

 
Observamos que nas três dimensões analisadas o valor mínimo foi pontuado foi 0%, o 

que indica que em cada dimensão houve pelo menos uma agência que não atendeu a nenhum 

dos critérios analisados. Além disso, podemos observar que o indicador de conteúdo apresenta 

a menor variabilidade de resultados e os piores indicadores gerais: 75% das agências obtiveram 

totalizador percentual inferior a 56,25% e as agências que pontuaram melhor (Aneel e ANP) 

obtiveram 75% dos pontos contabilizados.91 Na dimensão de participação, 25% das agências 

 
90 O formato Boxplot utiliza uma caixa cuja amplitude vertical representa o intervalo interquartil, ou seja, o 
intervalo no qual se encontram 50% dos valores da distribuição. Esses são os valores centrais da distribuição, entre 
o 1º e o 3º quartis. No interior da caixa, uma linha horizontal mais espessa representa a mediana da distribuição. 
As 2 linhas verticais que saem de cima e de baixo da caixa, chamadas de “bigodes” (whiskers), representam o 
intervalo em que se encontram os 25% mais baixos valores encontrados na distribuição, e os 25% mais altos. Por 
fim, em nossa representação, utilizamos um pequeno losango para representar também o valor da pontuação 
percentual média para cada dimensão de análise. 
91 A pontuação mediana da dimensão de conteúdo foi 37,5%, e a média foi 43,18%, com um desvio padrão de 
aproximadamente 23%. 
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obtiveram totalizador percentual superior a 66,67% e a agência que mais pontuou (Aneel) 

obteve 83,33% dos pontos disponíveis.92  

Por fim, o Gráfico 12 permite também observar que a variabilidade dos resultados é 

substancialmente maior na dimensão de procedimento que nas demais, com uma distribuição 

marcada por um alto desvio padrão (cerca de 40%).93 O valor máximo obtido nesta dimensão 

foi 100%, pontuação verificada para três agências (Antaq, Anac e ANTT), o que significa que 

25% das agências obtiveram a máxima nota possível. Ainda assim, o valor da mediana não se 

distancia significativamente das demais dimensões, devido à existência nesta dimensão de 

desempenhos muito ruins. Portanto, observa-se que a dimensão de procedimento foi aquela na 

qual verificamos a maior heterogeneidade entre as agências.  

O Gráfico 13 contém uma análise agregada dos totalizadores das dimensões de 

participação, conteúdo e procedimento representado em formato stacked bars. 

 

Gráfico 13: análise agregada dos totalizadores 

 
Fonte: elaboração própria 

 
Como é possível observar, Aneel e Anatel apresentaram os melhores desempenhos 

agregados observados, ao passo que a ANS e a ANM apresentaram os piores desempenhos. A 

ANP desce quatro posições na figura acima em comparação com o Gráfico 10, que avalia 

 
92 A pontuação mediana da dimensão de participação foi 50%, e a média foi 48,48%, com um desvio padrão de 
aproximadamente 27%. 
93 A pontuação mediana da dimensão de procedimento foi 50%, e a média foi 53,03%. 
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apenas as dimensões de conteúdo e procedimento.  Isso porque a ANP é a única das agências 

pesquisadas que não realiza qualquer evento de participação social para a definição de sua 

agenda regulatória, circunstância que penalizou a análise agregada dos totalizadores da agência. 

O Gráfico 14, abaixo, contém colunas que indicam, para cada agência, as pontuações 

obtidas para as três dimensões pesquisadas. Os dados são os mesmos do Gráfico 13, anterior, 

mas estão agora configurados com o propósito de representar o desempenho individual 

comparado das agências em cada uma das dimensões analisadas, o que permite identificar mais 

facilmente as dimensões da pesquisa que cada agência tem oportunidade para aprimorar. 

 

Gráfico 14:  pontuações obtidas por cada agência para as três dimensões pesquisadas. (dogde bars) 

 
Fonte: elaboração própria 

 
Um dos principais achados da pesquisa empírica realizada talvez seja que há 

oportunidades de melhoria nas agendas regulatórias de todas as agências brasileiras em uma ou 

mais das três dimensões analisadas, embora essas oportunidades não se apresentem de forma 

linear ou claramente correlacionadas entre si. Por exemplo, é possível observar que a Aneel, 

agência que apresentou um dos melhores desempenhos agregados da pesquisa, tem 

oportunidades de melhorias na dimensão de procedimento, em que obteve seu pior desempenho. 

Já outras agências também com bons níveis agregados de desempenho, como a Anatel e a 

ANTT, apresentaram níveis mais altos de performance justamente nessa dimensão. Os gráficos 

acima evidenciam que o bom desempenho em uma dimensão não implica necessariamente em 
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bons desempenhos nas demais, existindo uma grande variabilidade de condutas entre as 

agências. Essa constatação foi numericamente confirmada pela matriz de correlações que é 

apresentada no item 4.4. 

O Gráfico 15, abaixo, contém uma análise de intervalos semelhante à realizada no 

Gráfico 11. Mas aqui a representação das diferenças (gap) é observada em relação aos 

totalizadores percentuais de participação e procedimento de cada agência em relação à mediana 

desses totalizadores. O gráfico permite concluir que agências cujas agendas apresentaram um 

bom desempenho relativo na dimensão de procedimento, ou seja, que, teoricamente, 

preocupam-se com a boa comunicação dos eventos processuais da atividade normativa, em 

especial os de participação social, não desempenharam necessariamente bem nos indicadores 

de participação, que buscam inferir o quanto cada agência de fato envolve a sociedade na 

definição de suas agendas.    

Assim, agências como a Antaq, que obtiveram um bom desempenho na dimensão 

processual de suas agendas, desempenham mal na dimensão de participação. E agências como 

a Ancine, que desempenharam razoavelmente na dimensão de participação, desempenham mal 

na dimensão procedimento. Apenas duas agências performaram melhor em relação às demais 

nas duas dimensões observadas nesse gráfico, Anac e Anatel, sendo que a Anatel foi novamente 

a agência que apresentou o menor gap de performance entre as duas dimensões. A observação 

permite concluir que a Anatel é a agência que possui a performance relativa mais homogênea 

dessa análise, considerando as dimensões de transparência e participação (Gráficos 11 e 15).  

 

Gráfico 15: diferença entre participação e procedimento e mediana dos totalizadores. 
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Fonte: elaboração própria 

 

4.4 Correlações e tendências encontradas 

  

O estudo empírico realizado buscou identificar correlações entre os totalizadores 

percentuais das três dimensões observadas (participação, conteúdo e procedimento) e também 

entre essas dimensões e duas variáveis explicativas: (i) o ano de criação da agência e (ii) o 

índice de produção normativa da agência.94 Com esse objetivo, foi produzida a matriz de 

correlações lineares para essas variáveis, tomadas 2 a 2, calculadas pelo método de Pearson. Os 

resultados obtidos são apresentados no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 16: matriz de correlações entre os totalizadores percentuais 

 
Fonte: elaboração própria 

 

 
94 O índice de produção normativa foi medido como um indicador percentual da participação de cada agência nas 
publicações totais das agências na Seção 1 do Diário Oficial da União (DOU) nos anos de 2019 e 2020. Ou seja, 
corresponde ao número total de publicações de cada agência dividido pelo número total de publicações de todas 
as agências, tomando-se sempre apenas as publicações da Seção 1 do DOU, no período entre janeiro de 2019 e 
dezembro de 2020. 
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A matriz demonstrou não haver correlações positivas significativas entre as três 

dimensões analisadas. Isso significa que agências que foram melhores em uma dimensão não 

estão propensas a ir melhor nas demais. Pelo contrário, uma correlação negativa de nível fraco 

observada entre os totalizadores de procedimento e participação aponta que essas duas 

dimensões tendem a caminhar em sentidos opostos: agências que vão melhor em uma tendem 

a ir um pouco pior na outra. 

Quanto às duas variáveis explicativas utilizadas, ano de criação e o índice de produção 

normativa da agência, observamos tendências um pouco mais claras. O ano de criação da 

agência apresenta correlações negativas com o totalizador de participação e com o totalizador 

de conteúdo. Neste último caso, temos uma correlação negativa de nível forte, em razão da qual 

parece possível afirmar que agências mais “jovens”, criadas mais recentemente, divulgaram 

agendas regulatórias menos completas em termos de conteúdo do que agências cuja data de 

criação é mais antiga. Essa correlação poderia indicar que as agências “aprendem” e 

aperfeiçoam suas agendas ao longo do tempo, embora tendência semelhante não tenha sido 

observada em relação à dimensão de procedimento. As limitações dos dados levantados não 

permitem concluir com segurança que a correlação encontrada não seja espúria e que o ano de 

criação de fato possa ser utilizado como um fator explicativo para o desempenho institucional 

das agências em suas atividades de planejamento, ainda que a hipótese seja admissível e esteja 

refletida nos resultados obtidos.  
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Gráfico 17: correlação observada entre o ano de criação e a dimensão de conteúdo 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Quanto ao índice de produção normativa, observou-se uma relação tendencialmente 

positiva entre uma maior produção normativa e os totalizadores das dimensões analisadas, com 

correlações fracas nos casos dos totalizadores de procedimento e de participação, e uma 

correlação mediana no caso do totalizador de conteúdo. Ou seja, foi observada uma leve 

tendência de que agências que publicam mais documentos na seção de atos normativos do 

Diário Oficial, o que seria um indicador de capacidade institucional da agência, apresentam 

melhores totalizadores nas dimensões analisadas, e mais particularmente na dimensão de 

conteúdo.  

O Gráfico 18 contém uma representação gráfica da correlação observada entre o índice 

de produção normativa da agência e o totalizador da dimensão de conteúdo. 
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Gráfico 18: Correlação entre o índice de produção normativa e a dimensão de conteúdo 

 
Fonte: elaboração própria 

 

4.5 Limitações da pesquisa realizada 

  

A pesquisa empírica realizada para a conclusão deste trabalho possui uma série de 

limitações. A primeira, e talvez a mais significativa, encontra-se na base de dados utilizada. 

Foram observadas apenas dados relacionados às últimas agendas regulatórias divulgadas pelas 

agências. Esse recorte submete os dados da pesquisa a desvios ou concentrações pontuais que 

podem ter ocorrido nas últimas agendas, mas não necessariamente nas anteriores. A utilização 

de dados sobre mais agendas de um mesmo regulador, com uma maior projeção temporal, 

poderia afastar esses eventuais desvios ou concentrações. 

Uma segunda limitação decorre do momento em que a pesquisa foi realizada, em que 

os sítios de algumas agências reguladoras na internet estavam em processo de migração para o 

portal www.gov.br, administrado pelo governo federal. É possível que a transição em 

andamento à época da pesquisa tenha interferido na visibilidade dos dados disponibilizados por 

algumas agências. 
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Outra limitação que pode ter afetado a pesquisa guarda relação com o funcionamento 

dos portais ou sistemas eletrônicos utilizados por algumas agências para a divulgação de 

informações sobre suas iniciativas. É possível que os portais ou sistemas eletrônicos de algumas 

agências estivessem em fase de implantação, dificultando tanto a visibilidade quanto a 

inteligibilidade de parte das informações disponibilizadas. 

Uma quarta limitação digna de nota refere-se à pesquisa sobre a integridade das 

informações sobre o procedimento. Essa pesquisa observou a presença de certas informações 

sobre o procedimento nas agendas regulatórias, mas em nenhum momento conferiu se as 

agências realizavam de fato os eventos processuais programados ou cumpriam os cronogramas 

por elas definidos. Essa verificação seria importante para uma conclusão mais assertiva sobre 

a qualidade do planejamento regulatório das agências, na medida em que agendas 

eventualmente consideradas completas pela metodologia adotada podem, na prática, configurar 

planos meramente figurativos que o próprio regulador deixa de observar. 

 

4.6 Recomendações para o aperfeiçoamento do planejamento da atividade normativa 

da Administração Pública 

 

O estudo exigido para o desenvolvimento desta dissertação, que envolveu uma revisão 

bibliográfica sobre planejamento, a observação do planejamento regulatório nos EUA e na 

União Europeia, revisões bibliográficas sobre os postulados de eficiência, transparência e 

participação social aplicados à produção normativa e uma pesquisa empírica sobre a prática do 

planejamento regulatório das agências brasileiras, permitiu a identificação de algumas 

oportunidades de melhorias no atual sistema de planejamento regulatório da Administração 

Pública federal. Os itens seguintes abordam as oportunidades consideradas mais significativas. 

 

4.6.1  Ampliação da abrangência do sistema de planejamento 

 

Uma das possíveis melhorias no sistema de planejamento da atividade regulatória da 

Administração Pública federal brasileira é a ampliação de sua abrangência. Atualmente, apenas 

as agências reguladoras independentes mencionadas na LGA estão obrigadas a adotar métodos 

de planejamento para suas atividades, como a elaboração e divulgação de planos estratégicos 

plurianuais, planos de gestão anuais, agendas regulatórias e relatórios anuais de atividades. 

Como mencionado neste trabalho, diversos outros órgãos da Administração Pública, como 
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CMN, Susep, CVM, Bacen, INSS, EPE, CNPE, Inmetro e os muitos Ministérios, que 

desempenham funções regulatórias relevantes, não estão submetidos a regras ou diretrizes 

formais de planejamento normativo. 

Mais do que proporcionar ganhos de eficiência, transparência e abertura à participação 

social, o sistema de planejamento aplicável às agências reguladoras estabelece ferramentas de 

prestação de contas, monitoramento social e controle da Administração Pública (item 3.4). 

Portanto, parece recomendável a realização de análise de custo-benefício que dê suporte à 

avaliação da ampliação do campo de incidência do sistema de planejamento aplicável às 

agências reguladoras para os demais órgãos da administração pública federal, especialmente 

aqueles que exercem algum tipo de competência normativa relevante. 

 

4.6.2 Obrigatoriedade da realização de consulta pública para a definição das agendas 

regulatórias 

  

Embora a LGA seja expressa quanto à obrigatoriedade de que todas as minutas e 

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

consumidores ou usuários dos serviços prestados sejam submetidas a consulta pública 

previamente à sua adoção pela agência (art. 9º), e não obstante a deliberação que aprova a 

agenda regulatória constituir uma decisão com tais características, algumas agências vêm 

limitando a utilização de mecanismos de participação para debater suas agendas com a 

sociedade. Anvisa, ANTT, ANM e ANTAQ utilizam mecanismos atípicos, como editais de 

chamamento, reuniões participativas ou reuniões prévias. A ANP não realiza qualquer evento 

de participação.  

No primeiro caso, a agência adquire maior liberdade para definir os procedimentos dos 

eventos de participação, evitando, por meio de mecanismos atípicos, a aplicação de regras mais 

rígidas previstas na LGA sobre consultas ou audiências públicas, que definem, por exemplo, 

prazos mínimos para recebimento de comentários e máximos para a divulgação da manifestação 

da agência sobre as contribuições recebidas. No segundo caso, a participação social 

simplesmente não acontece e a agenda é definida pelo regulador com discricionariedade ainda 

maior.  

De modo a evitar ambiguidades acerca da natureza da decisão que aprova a agenda 

regulatória, uma melhoria possível seria determinar a necessidade de realização de mecanismos 
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de participação previstos na LGA, como consulta pública, no processo de definição das agendas 

regulatórias, determinação que poderia ser feita por meio de decreto presidencial. 

 

4.6.3 Definição de conteúdo mínimo para as agendas regulatórias 

  

A pesquisa empírica realizada para este trabalho observou uma grande heterogeneidade 

de conteúdo das agendas regulatórias divulgadas pelas agências, seja no que concerne a 

descrição das iniciativas, seja no que toca à comunicação dos procedimentos. Agências que 

comunicam bem uma dimensão não necessariamente comunicam bem a outra e algumas 

divulgam agendas com déficits profundos de informação em ambas as dimensões. 

 De modo a homogeneizar as agendas e assegurar que elas promovam um planejamento 

regulatório satisfatório e minimamente sistematizado para todas a agências federais, parece 

recomendável estabelecer, como fizeram as jurisdições norte-americana e europeia, uma 

relação mínima de informações. Essa relação mínima pode ser definida por meio de decreto 

presidencial, com base nos indicadores utilizados na pesquisa aqui apresentada, constantes das 

Tabelas 3 e 4 (ver itens 4.2.2.1 e 4.2.2.2). 

 

4.6.4 Adoção de plataforma digital unificada para divulgação das agendas  

 

A adoção de uma ferramenta digital online centralizada de divulgação e 

operacionalização das agendas de todas as agências reguladoras brasileiras parece ser uma 

importante oportunidade (ou mesmo uma premente necessidade) de melhoria no sistema de 

planejamento regulatório das agências brasileiras. A ferramenta aqui proposta deverá ser 

desenhada de forma a permitir, simultaneamente, o conhecimento adequado das iniciativas 

regulatórias, a disponibilização e a atualização das informações produzidas em cada processo, 

o acompanhamento da evolução dos trabalhos das agências e o oferecimento, nos momentos 

oportunos, de contribuições pelos interessados, de modo a facilitar a participação social.  

Mais do que mera recomendação, a adoção de uma ferramenta digital com as 

características aqui sugeridas materializaria políticas públicas relevantes previstas na Lei do 

Governo Digital. A nova lei identifica o momento atual de transformação digital da sociedade 

com uma singular oportunidade para o aumento da eficiência da administração pública (art. 1º) 

e aponta algumas estratégias inovadoras para o atingimento desse objetivo, como a utilização 

de plataformas digitais centralizadas de acesso à informação. 
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A pesquisa observou que as agências utilizam atualmente metodologias de divulgação 

e gestão de informações de planejamento muito diferentes, em formatos invariavelmente 

obsoletos, desconectados do atual momento de transformação, apontado pela Lei do Governo 

Digital. Como resultado, o acesso, o processamento, a análise e o entendimento das informações 

de planejamento das agências reguladoras brasileiras é dificultado. Algumas empregam 

documentos estáticos, outras utilizam planilhas de acompanhamento em separado da agenda, 

que contêm informações complementares sobre as iniciativas prioritárias, nem sempre 

atualizadas. E algumas agências já adotam portais online de divulgação e acompanhamento da 

atividade normativa, uns mais bem desenvolvidos que outros. Observou-se, por exemplo, que 

há agências que utilizam as três mídias e as informações ficam distribuídas em repositórios 

espaçados, às vezes desconectados, nenhum deles necessariamente completo.   

A adoção de uma plataforma digital centralizada, dinâmica e automatizada para a 

divulgação das agendas de todas as agências reguladoras brasileiras e operacionalização das 

interfaces de colaboração entre a Administração e a sociedade é uma exigência imposta pela 

atualidade, em que o acesso e o intercâmbio de informações são feitos em tempo real e quase 

que exclusivamente por meio de ferramentas eletrônicas disponibilizadas online. O desenho 

dessa plataforma poderia ser inspirado no Regulations.gov, dos EUA, ou no Have-Your-Say, da 

UE, o que conferiria ganhos imediatos de eficiência e transparência à produção normativa e 

abertura dos processos regulatórios à participação.  

Um segundo benefício que decorre da adoção de uma plataforma digital centralizada 

para operacionalizar a produção normativa das agências é que a arquitetura dessa plataforma 

funciona naturalmente como instrumento de regulação do planejamento regulatório, conforme 

sejam por ela especificadas as informações exigidas. Uma plataforma centralizada produziria, 

assim, um nivelamento qualitativo das agendas regulatórias, favorecendo a adoção uniforme de 

boas práticas por todas as agências na medida em que sejam também boas as especificações do 

seu sistema. 

Um último benefício da adoção de uma plataforma unificada é a otimização do emprego 

dos recursos públicos, pois uma única ferramenta digital desenvolvida e gerida de forma 

centralizada pelo Governo Federal isentaria as agências dos custos de implantação e operação 

de diferentes plataformas individuais, com diferentes características e aplicações, nem sempre 

bem desenhadas e funcionais.   
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4.6.5 Padronização dos caminhos de acesso eletrônico às agendas  

  

Caso um portal online unificado não seja adotado no curto prazo, recomenda-se que ao 

menos os caminhos de acesso eletrônico às agendas regulatórias e aos demais documentos de 

planejamento, incluindo os relatórios de prestação de contas, adotados nos diversos sítios das 

agências reguladoras federais sejam o quanto antes padronizados. A definição de caminhos 

diferentes por cada agência para a hospedagem desses documentos dificulta sua localização 

pelos interessados, reduzindo, de forma agregada, a acessibilidade das informações de 

planejamento. Essa imposição poderia ser feita por meio de simples ato normativo interno do 

grupo diretivo do portal www.gov.br ou, alternativamente, por decreto presidencial.  

 

4.7 Desafios do planejamento regulatório  

 

 As diferentes capacidades institucionais das agências reguladoras desafiam o ideal de 

definir uma lógica sistêmica unificada e homogênea de planejamento da atividade normativa 

da Administração Pública. Parece possível afirmar que a qualidade do planejamento regulatório 

depende não somente da arquitetura do seu regime jurídico, ou seja, do desenho das regras e 

princípios a ele aplicáveis, mas também da maior ou menor capacidade institucional das 

agências. Embora seja difícil medir a capacidade institucional de uma agência, a pesquisa 

empírica apresentada aqui identificou uma correlação entre o índice de produção normativa das 

agências (proxy utilizada para, ainda que de forma imperfeita, mimetizar capacidade 

institucional) e a qualidade das agendas regulatórias (ver item 4.4), sendo razoável concluir que 

as diferentes capacidades institucionais das agências federais observadas tenham também em 

algum grau influenciado a heterogeneidade qualitativa das agendas regulatórias analisadas. 

 O desafio aqui apontado tende a ser agravado na medida em que o campo de incidência 

do planejamento regulatório seja ampliado para outros órgãos da Administração Pública, 

devendo haver, por certo, limites objetivos à disseminação mais ampla e indiscriminada das 

práticas de planejamento regulatório para toda a Administração, definidos pelos atributos de 

capacidade institucional próprios de cada órgão público. Esses limites tendem a tornar-se mais 

claros na medida em que forem também consideradas as agências reguladoras estaduais e 

municipais, que, muitas vezes, não dispõem de recursos que permitam seu funcionamento 

ordinário em padrões minimamente satisfatórios.  
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Considerados esses desafios, a ampliação e a melhoria de qualidade do planejamento 

regulatório dependerão também do aprendizado institucional das agências que, por sua vez, 

depende da disponibilização de recursos orçamentários e da boa utilização desses recursos pelo 

gestor, seja na contratação e qualificação dos servidores das agências, seja no investimento em 

recursos tangíveis (e.g., equipamentos e instalações físicas) e intangíveis (e.g., bancos de dados, 

acervo técnico e sistemas). 

 O planejamento regulatório também acarreta custos e o gestor público deverá buscar 

empregá-lo até o ponto em que os benefícios compensem esses custos. Há um limite ótimo de 

planejamento a partir do qual os benefícios são marginais e deixam de se justificar. O gestor 

deverá avaliar cada iniciativa individualmente, em especial no que concerne à materialidade e 

a natureza de seus potenciais impactos e o número de pessoas que serão potencialmente 

afetadas. Iniciativas de alto impacto e que afetem um número significativo de pessoas deverão 

ser submetidas a um planejamento tendencialmente mais intenso do que as de baixo impacto e 

que afetem poucas pessoas. 

 Nem sempre, porém, os benefícios líquidos associados ao planejamento serão 

facilmente mensuráveis, de modo que o dever de eficiência administrativa desafiará 

permanentemente o gestor público a definir e empregar critérios minimamente objetivos, 

baseado sempre que possível em evidências, ou seja, menos intuitivos (ou meramente 

discricionários), para determinar a intensidade do planejamento regulatório de cada iniciativa. 

    

4.8 Agenda para futuras pesquisas 

 

O estudo do planejamento regulatório abre diversas possíveis linhas de pesquisa sobre 

a atividade normativa da Administração Pública que não foram exploradas neste trabalho. Uma 

das linhas possíveis é observar se há aderência entre o planejamento contido nas agendas e as 

práticas regulatórias das agências. Essa pesquisa terá o propósito de verificar se os reguladores 

cumprem o que planejam ou se divulgam o planejamento do que estão de fato regulando.  

Uma das análises compreendidas nesta linha de pesquisa consiste em calcular o 

chamado índice de previsibilidade regulatória, que mede a proporção de atos normativos 

publicados pela agência que tenham sido efetivamente previstos na agenda. O índice é 

geralmente calculado por meio da divisão dos normativos relacionados na agenda que tenham 

sido publicados (aprovados) em um determinado período (normalmente anual) pelo número 
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total de atos normativos publicados pela agência no mesmo período (sendo multiplicado por 

100 em caso de opção pela representação do índice em escala percentual). 

Um estudo realizado por Nou e Stiglitz (2016) constatou, por exemplo, que 

aproximadamente 70% das normas editadas pelas agências reguladoras norte-americanas entre 

1982 e 2014 não constavam das agendas regulatórias unificadas. O achado da pesquisa indica 

um índice de previsibilidade regulatória de apenas 30% para o período observado, e sugere que 

os reguladores, por diversas razões (que incluem a flexibilização de suas ações e a redução de 

interferências ou controles externos), manipulam as iniciativas regulatórias que são ou não 

previamente informadas à sociedade nas agendas. Pesquisas semelhantes podem ser agora 

realizadas no Brasil, na medida em que a LGA tornou obrigatória a divulgação das agendas. 

 Poucas agências brasileiras divulgam de forma visível seus índices de previsibilidade 

regulatória. Uma delas é a ANP, que informa o índice em seu relatório anual de atividades desde 

2019. De acordo com a agência, o índice de previsibilidade regulatória no ano de 2019 foi de 

67%.95 Já em 2020, o índice totalizou (decepcionantes) 9,7%, resultado, conforme explicado 

pela própria agência, da adoção de medidas urgentes, não previstas na agenda, necessárias ao 

enfrentamento dos desafios de saúde pública associados à propagação da Covid-19 e da 

consequente redução da atividade normativa geral no período devido à pandemia.96  

 O cálculo independente do índice de previsibilidade regulatória, a partir de fontes 

primárias desagregadas, mostra-se importante para o monitoramento social e a consolidação do 

sistema de planejamento estabelecido na LGA. Esse cálculo poderá revelar os gaps 

eventualmente existentes entre as agendas regulatórias legais, aquelas formalmente divulgadas 

para atender à LGA, e as agendas regulatórias reais das agências. De modo a promover a 

credibilidade do sistema de planejamento regulatório brasileiro, agências que apresentarem 

índices altos de previsibilidade regulatória deverão ser publicamente enaltecidas. As que 

apresentarem índices insatisfatórios deverão ser publicamente questionadas e, eventualmente, 

forçadas por meio dos órgãos de controle externo a ajustar sua conduta. 

Por fim, o índice de previsibilidade regulatória pode ser também utilizado, pelas 

agências, como métrica interna para a definição de metas institucionais de resultados 

 
95 Conforme Relatório de Gestão da ANP 2019, disponível em https://www.gov.br/anp/pt-br/acesso-a-
informacao/transparencia/relatorio-gestao-2019.pdf . Acessado em 21 de janeiro de 2022 às 13h53.  
96 Conforme Relatório de Gestão da ANP 2020, disponível em https://www.gov.br/anp/pt-br/acesso-a-
informacao/transparencia/relatorio-gestao-2020.pdf. Acessado em 21 de janeiro de 2022 às 13h58. 
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regulatórios, de modo a orientar a autarquia a atender certos percentuais mínimos de 

previsibilidade a cada ano. 

O principal desafio dessa linha de pesquisa será o de estabelecer uma correlação 

biunívoca entre os normativos publicados e as iniciativas constantes das agendas regulatórias, 

na medida em que nem todas as agências informam em suas agendas ou de forma visível as 

iniciativas constantes do planejamento que produziram regulações. Afora esse dificultador, a 

metodologia de cálculo do índice é relativamente simples e os dados exigidos para seu cálculo 

são públicos e de acesso presumivelmente fácil. 

Outra linha de pesquisa possível poderá aprofundar os estudos sobre transparência do 

planejamento regulatório. A pesquisa aqui realizada limitou-se a observar a transparência das 

agendas (sendo, ainda, limitada à verificação de seus atributos de visibilidade, i.e., 

acessibilidade e integridade das informações). Pesquisas semelhantes podem ser realizadas 

sobre os demais documentos de planejamento regulatório, incluindo os planos estratégicos 

quadrienais, os planos de gestão anuais e os relatórios anuais de atividades das agências. 

Ressalte-se que nem sempre o acesso a esses documentos foi fácil durante a elaboração deste 

trabalho, tendo sido especialmente difícil acessar os relatórios anuais de atividades, documento 

de extrema relevância para o sistema de prestação de contas sobre a atividade regulatória (e 

que, em alguns casos, não foram sequer encontrados nos sítios eletrônicos das agências).  

O principal desafio dessa segunda linha de pesquisa será construir uma metodologia que 

identifique os elementos essenciais dos documentos de planejamento de forma a medir 

adequadamente a integridade dos diferentes padrões de documentos divulgados. Essa tarefa 

será certamente dificultada pela multiplicidade de técnicas de planejamento oferecidas pelas 

escolas de administração de empresas e pela possível (senão provável) diversidade de conteúdo 

dos planos estratégicos produzidos por cada agência. 

Uma terceira linha de pesquisa que poderá ser explorada é investigar a existência de 

correlações entre a maior ou menor transparência das agendas regulatórias, observada a partir 

de metodologia semelhante à empregada neste trabalho, com o maior ou menor engajamento 

da sociedade nos mecanismos de participação realizados ao longo da avaliação de cada 

iniciativa. Seria certamente proveitoso constatar correlações positivas entre agendas 

regulatórias mais transparentes ou construídas de forma mais participativa e o engajamento 

social posterior na atividade de produção normativa dos reguladores, não apenas no que diz 

respeito à quantidade de participantes e de contribuições recebidas pela agência, mas também, 

e principalmente, no tocante ao perfil dos participantes, de modo que se pudesse observar 
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eventuais correlações entre boas agendas e a maior participação de grupos menos organizados 

ou menos incentivados a participar.  

Por fim, uma quarta linha de pesquisa possível envolve o estudo de como as inovações 

tecnológicas podem impactar o planejamento e a operacionalização dos processos regulatórios. 

Essa pesquisa deverá estudar os benefícios e, principalmente, os limites das tecnologias digitais 

como nova interface de comunicação entre a Administração Pública e a sociedade. Interface 

que, de um lado, permite a troca de volumes gigantes de informações e dispensa o deslocamento 

físico das pessoas para participar de palestras, reuniões ou audiências públicas, reduzindo 

drasticamente os custos logísticos de obtenção de informação e de participação social, mas que, 

de outro, expõe as pessoas e organizações a riscos ainda pouco conhecidos e produz 

informações em quantidade excessiva, nem sempre solicitadas, confiáveis e de interesse dos 

usuários. 

Contrariando previsões mais otimistas, Coglianese (2016) afirma que o uso de 

inovações tecnológicas no processo regulatório tem feito pouca diferença na participação dos 

cidadãos comuns, que permanece tipicamente escassa apesar da relativa facilidade com que os 

indivíduos agora podem aprender e comentar sobre as propostas. Para o autor, as barreiras mais 

significativas à participação, de natureza cognitiva e motivacional, permanecem ainda pouco 

alteradas. Os avanços tecnológicos parecem, assim, não ter afetado as conclusões de Mariza 

Golden (1998, p. 265-266), cujas pesquisas anteriores evidenciaram uma virtual ausência de 

participação real de cidadãos comuns no processo regulatório norte-americano. 

A linha de pesquisa aqui proposta deverá analisar os desenhos e as funcionalidades das 

ferramentas digitais empregadas pelas agências para operacionalizar a atividade regulatória e 

fazer recomendações de melhorias aos reguladores. Para tanto, os pesquisadores deverão 

observar se mídias adequadas são utilizadas para comunicar a atividade regulatória, bem como 

se os portais empregados pelas agências são amigáveis à navegação pelo cidadão comum, se 

ajudam os interessados a compreender e comentar sobre os temas em discussão de modo a 

quebrar barreiras cognitivas, se favorecem o engajamento social e se estimulam a participação 

dos grupos menos organizados ou incentivados a participar. 

Um desafio dessa linha de pesquisa será compreender como as tecnologias disruptivas 

da transformação digital que vivemos atualmente, como inteligência artificial, big data, 

machine learning, realidade virtual e blockchain, podem contribuir com a operacionalização do 

processo regulatório e para a melhoria da qualidade da regulação, na medida em que interagirão 



129 
 

 

 

de forma natural com os dados disponibilizados pelas agências, processando-os de diversas 

formas e com diferentes propósitos.   
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CONCLUSÃO 

 

 O presente trabalho procurou analisar como as agências reguladoras federais 

operacionalizam o planejamento de suas atividades normativas por meio das agendas 

regulatórias. Os estudos exigidos para a produção desta dissertação permitiram alguns avanços 

no conhecimento sobre a o tema, os quais são sumarizados abaixo. 

Inicialmente, constatou-se que a LGA regulou o sistema de planejamento da atividade 

normativa das agências brasileiras utilizando conceitos jurídicos indeterminados. A estratégia 

de desenho normativo escolhida conferiu maior discricionariedade às agências e permitiu a 

adoção de práticas de planejamento normativo bastante heterogêneas por cada uma delas. Como 

resultado, cada uma das onze agências reguladoras federais brasileiras produz, atualmente, um 

modelo diferente de agenda regulatória. 

A pesquisa realizada analisou cada uma dessas agendas. Algumas mostraram-se mais 

detalhadas e completas; outras apresentaram déficits profundos; e agendas que informaram bem 

o conteúdo das iniciativas regulatórias tenderam a não descrever tão bem os procedimentos que 

serão empregados ao longo da atividade normativa e vice-versa. 

A necessidade de acessar e compreender onze diferentes agendas, ou seja, onze 

diferentes metodologias de comunicação da operacionalização da atividade normativa da 

Administração Pública, certamente reduz a inteligibilidade do sistema de planejamento 

regulatório federal brasileiro, aumentando o custo de obtenção de informação sobre a atividade 

normativa das agências. No agregado, tal circunstância impacta negativamente os benefícios 

esperados do planejamento regulatório (ver item 3.4), especialmente os ganhos decorrentes da 

transparência. 

Todas as agências reguladoras brasileiras, com exceção da ANP, adotaram algum tipo 

de procedimento participativo no processo de construção de suas agendas. Isso significa que, 

ao menos no plano formal, as agências reguladoras brasileiras preocupam-se em ouvir a 

sociedade para definir suas iniciativas normativas prioritárias. No entanto, apenas a Aneel 

realiza mecanismo de participação social previamente à divulgação da minuta da agenda. 

Coincidentemente ou não, ela é a agência que apresentou a melhor performance agregada na 

pesquisa sobre participação social, sendo a agência que buscou de forma mais evidente, com 

base na metodologia adotada, engajar a sociedade na definição de suas prioridades e que se 

mostrou mais suscetível a aceitar os comentários recebidos. 
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Apenas cinco agências realizam evento de participação escrito na modalidade consulta 

pública sobre suas agendas, ou seja, adotaram mecanismo típico regulado pela LGA. As demais 

realizaram mecanismos atípicos, como tomada de subsídios ou chamamento público, evitando 

o regime jurídico mais restritivo da lei. Como observado, todas as agências que utilizaram 

mecanismos típicos publicaram relatórios de respostas às contribuições recebidas e as cinco que 

deixaram de publicar esses relatórios utilizaram mecanismos de participação atípicos.  

Das agências que adotaram mecanismos atípicos, apenas uma concedeu prazo de 

participação igual ou superior ao exigido pela LGA para o oferecimento de contribuições nas 

consultas públicas. As demais definiram prazos inferiores ao da lei ou não informaram 

adequadamente em seus sítios o prazo disponibilizado para participação. 

Apenas quatro agências divulgam informações sobre seus mecanismos de participação 

em planilhas Excel, formato mais próximo ao que seria considerado machine-readable. A 

divulgação de informações pela Administração em formatos de fácil processamento legível por 

máquinas está prevista na Lei do Governo Digital e é, antes de tudo, uma exigência dos tempos 

atuais, pois permite o emprego de ferramentas de processamento e avaliação de dados que 

facilitam pesquisas empíricas e análises estatísticas sobre a atividade da Administração Pública. 

A maioria das agências disponibilizou algum tipo de informação auxiliar sobre os 

mecanismos de participação realizados, de modo a instruir os contribuintes e facilitar a 

participação. Apenas três deixaram de disponibilizar informações auxiliares. 

Aneel, ANA, Anatel, Ancine e Anac formaram um grupo homogêneo de agências que 

invariavelmente respondem às colaborações recebidas. ANTT, ANM e Antaq formaram um 

grupo com características opostas, que não respondem às contribuições recebidas. 

As últimas agendas divulgadas pelas agências reguladoras brasileiras atraíram mais de 

2.500 contribuições da sociedade, o que indica existir interesse social em influenciar a definição 

das iniciativas regulatórias prioritárias das agências. Entretanto, um dos achados importantes 

da pesquisa é que maioria significativa das contribuições recebidas é integralmente recusada ou 

considerada descabida pelos reguladores. Quase a metade das agências nega ou descarta 75% 

ou mais das contribuições. 

Os debates sobre algumas agendas atraem bem mais interesse social do que os de outras. 

A agenda da Anvisa foi a que mais atraiu a atenção da sociedade, tendo recebido mais de 1.500 

contribuições, sendo que aproximadamente 1.000 contribuições foram de consumidores e 

usuários. Isso significa que a Anvisa recebeu sozinha praticamente dez vezes mais 

contribuições de consumidores e usuários do que receberam todas as outras agências somadas. 
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Esse número, todavia, parece ter sido influenciado por temas pontuais de alta repercussão, como 

a regulação dos cigarros eletrônicos, que, isoladamente, atraiu mais de 700 contribuições 

individuais. 

A categoria que, de forma agregada, mais apresentou contribuições nos eventos de 

participação observados foi a dos agentes econômicos regulados. O achado parece confirmar a 

percepção de parcela expressiva da literatura sobre participação social e atuação de grupos de 

interesses, no sentido de que os grupos mais bem organizados (low organization costs), com 

maior disponibilidade de recursos e alto interesse no resultado da regulação (high stakes) 

possuem mais incentivos a participar. 

A intensidade da participação de cada categoria de contribuintes varia muito de agência 

para agência. Como visto, a categoria dos consumidores e usuários comentou muito ativamente 

a agenda da Anvisa, mas não participou tão intensamente nos mecanismos de outras agências. 

A pesquisa sobre acessibilidade confirmou a hipótese de que a disponibilização das 

agendas por meio da internet confere acesso facilitado às informações de planejamento. 

Todavia, não assegura a transparência dessas informações. A pesquisa sobre integridade 

constatou que oito das onze agências reguladoras federais brasileiras divulga agendas 

regulatórias bastante incompletas, disponibilizando 50% ou menos das informações exigidas 

pela metodologia adotada (compreendendo as dimensões de conteúdo e procedimento). 

Nenhuma das agências divulga informação sobre o impacto de suas iniciativas, 

informação essencial para orientar a necessidade da realização de estudos específicos e reduzir 

o custo de informação dos agentes sobre as iniciativas mais relevantes, facilitando o 

monitoramento social. 

Apenas a ANP divulga em sua agenda informações sobre a origem das iniciativas 

prioritárias, ou seja, se elas resultam do trabalho cotidiano da agência, de demandas específicas 

de grupos de interesse ou de determinações de órgãos de controle. 

Apenas duas agências informaram os grupos possivelmente impactados por suas 

iniciativas, menos da metade informa as normas que necessitariam ser revisadas em caso de 

aprovação das iniciativas e um pouco mais da metade informou em suas agendas o número do 

processo administrativo com base no qual as iniciativas regulatórias são avaliadas. 

Apenas três agências divulgam as informações sobre suas iniciativas prioritárias por 

meio de ferramentas digitais online. Essas ferramentas não se mostraram bem empregados na 

divulgação das informações de conteúdo das iniciativas, mas foram relativamente mais bem 

aplicadas, ao menos por duas agências, na divulgação das informações sobre o procedimento. 
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Diferentemente do que seria esperado, não foram encontradas correlações positivas 

significativas entre as três dimensões analisadas, de modo que, curiosamente, agências que 

desempenharam melhor em uma dimensão não estão propensas a desempenhar melhor nas 

demais. Embora agências mais jovens, ou seja, criadas mais recentemente, divulguem, 

tendencialmente, agendas regulatórias menos completas do que agências criadas há mais tempo. 

Aneel e Anatel foram as agências que apresentaram os melhores desempenhos 

agregados da pesquisa. ANS e a ANM foram as que apresentaram os piores desempenhos 

agregados. 

Por fim, um dos principais achados da pesquisa realizada talvez seja que há 

oportunidades expressivas de melhoria nas agendas regulatórias de todas as agências 

reguladoras brasileiras em uma ou mais das dimensões analisadas. O Gráfico 14 deste trabalho 

buscou evidenciar as oportunidades de melhorias das agendas de cada agência e as Tabelas 1 a 

4 apontaram quais são exatamente essas oportunidades. 

O trabalho fez algumas recomendações para o aperfeiçoamento do planejamento da 

produção normativa da Administração Pública. Dentre elas, sugeriu a ampliação do campo de 

incidência das regras de planejamento, para que elas não fiquem restritas as agências 

reguladoras e sejam aplicáveis também aos demais órgãos da administração pública federal que 

exercem atividades normativas relevantes, ampliando, como um todo, a transparência 

regulatória. Além disso, apontou para a necessidade de reformas no quadro normativo do 

planejamento para, primeiro, definir uma relação mínima de informações que deveriam constar 

das agendas, com o objetivo de reduzir a heterogeneidade dos modelos de planejamento 

adotados, e, segundo, para eliminar possíveis ambiguidades do regime atual no que concerne à 

necessidade de realização de consulta pública pelos reguladores para a definição de suas 

agendas. 

O trabalho recomendou, também, a adoção de uma plataforma digital gerida de forma 

centralizada para a divulgação das informações de planejamento e operacionalização da 

produção normativa de todas as agências reguladoras federais brasileiras de modo 

minimamente homogêneo, com o propósito de garantir a unicidade sistêmica do planejamento 

regulatório. O emprego de ferramentas online para otimizar a comunicação entre reguladores e 

a sociedade e a operacionalização da atividade normativa parece ser um imperativo da nova era 

digital e os portais Regulations.gov (EUA) e Have-Your-Say (UE) conferem boas referências 

de como as novas tecnologias de gestão de conteúdo podem ser empregadas para promover 

eficiência, transparência e participação social na atividade normativa da administração pública.  
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Estudar o planejamento da atividade regulatória é tarefa desafiadora para qualquer 

pesquisador das disciplinas jurídicas. A pesquisa deve ser desenvolvida com cuidado redobrado 

para não transcender o domínio do direito e invadir excessivamente universos estranhos aos do 

estudo jurídico. Foram muitas vezes opacos os limites entre os campos específicos de 

conhecimento observados ao longo deste trabalho. Algumas fronteiras encontradas foram 

certamente observadas; outras, possivelmente cruzadas. Os riscos assumidos foram (não 

necessariamente bem) calculados por um advogado. 

Este trabalho procurou estudar a utilidade das agendas regulatórias para o planejamento 

da atividade normativa da administração pública. O estudo se concentrou na experiência 

brasileira e não teve a pretensão de esgotar o tema, que é amplo e transpassa diferentes domínios 

do conhecimento. O objetivo principal do trabalho foi contribuir para um melhor conhecimento 

do planejamento aplicado à regulação, debater os benefícios e desafios dessa atividade e 

colaborar para a construção de uma agenda de pesquisa profícua sobre o tema. 
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