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❱	 1. Introdução

A regulação pode ser definida como uma forma de intervenção estatal na economia, cujos 
objetivos visam o condicionamento, a coordenação e a disciplina da área privada; ou 
mesmo como condicionamento da atividade econômica através de intervenção normativa 
(OLIVEIRA, 2015).  

Assim como em países desenvolvidos, no Brasil, diferentes mercados passaram a ser 
regulados por entidades autônomas e independentes, sendo a responsável por regular 
o setor de telecomunicações a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)1, cujas 
atribuições envolvem desde a celebração e gestão de contratos de concessão, à função 
de expedição de normas sobre o setor (conforme Lei Federal 9.472/1997, art. 19, VI e IV). 

Para possibilitar uma atividade regulatória apropriada para a sociedade, diferentes 
mecanismos de melhoria regulatória foram desenvolvidos, a exemplo da chamada Análise 
de Impacto Regulatório (AIR), cujo objetivo é avaliar previamente os potenciais impactos 
de uma intervenção regulatória, de forma a possibilitar escolhas mais efetivas e eficientes 
(OCDE, 2008).

Necessário esclarecer que a Análise de Impacto Regulatório – ou AIR – pode ser 
compreendida como 

“o procedimento, a partir da definição de problema regulatório, de avaliação 
prévia à edição dos atos normativos de que trata este Decreto, que conterá 
informações e dados sobre os seus prováveis efeitos, para verificar a razoabilidade 
do impacto e subsidiar a tomada de decisão” (art. 2º, I, Decreto 10.411/2020).

A OCDE, por sua vez, define AIR como um

“(...) processo de identificação e avaliação sistemática dos efeitos esperados das 
regulamentações propostas, utilizando um método analítico consistente, como 
por exemplo, a análise custo/benefício. A AIR é um processo comparativo: baseia-
se na determinação dos objetivos regulatórios buscados e na identificação de 
todas as possíveis alternativas regulatórias que seriam capazes de alcançá-las. 
Essas possíveis alternativas devem ser analisadas sob a mesma metodologia, 
com intuito de informar os tomadores de decisão sobre a eficácia e eficiência 
de diferentes opções e permitir a escolha das opções mais eficazes e eficientes.” 
(Tradução livre) (OEDC, 2008, p. 03).  

Enquanto um procedimento analítico consistente de identificação e avaliação sistemática 
dos impactos de uma proposta regulatória (OCDE, 2008), a AIR demonstra como a adoção 
de um processo bem delineado contribui para melhores medidas regulatórias, algo que 
é defendido por Steven P. Croley em sua Teoria Processual Administrativa da Regulação. 

1  A Agência Nacional de Telecomunicações é a agência reguladora federal responsável por regular o setor de telecomuni-
cações, sendo dotada de natureza jurídica especial, caracterizada por: “ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, 
autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira e pela investidura a termo de seus dirigentes e estabilidade 
durante os mandatos, bem como pelas demais disposições constantes desta Lei ou de leis específicas voltadas à sua imple-
mentação” (art. 3º, Lei 13.848/2019).  Além da ANATEL, o Brasil também possui Agências Reguladoras para setores como 
transportes, vigilância sanitária, energia elétrica, dentre outros.
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Feitas essas considerações, aponta-se que o objetivo deste trabalho foi avaliar a eventual 
evolução da realização de Análise de Impacto Regulatório pela ANATEL, tanto no âmbito 
de seus normativos, quanto dos seus relatórios de AIR, de forma a averiguar, com base em 
elementos levantados em benchmarking internacional, o seu potencial para contribuir com 
o aumento da transparência e da eficiência das decisões regulatórias. 

Este trabalho foi estruturado em três partes. Na primeira delas, é apresentada a parte 
teórica, em que se traz não só os elementos da Análise de Impacto Regulatório, sua 
importância e seus objetivos, como também é apresentada a Teoria Processual da 
Regulação de Steven P. Croley e sua relação com a AIR. 

Logo em seguida, é trazido sucintamente o contexto da evolução da adoção da AIR no 
Brasil, para depois serem apresentados os instrumentos relacionados ao tema que dizem 
respeito à ANATEL, as alterações ocorridas com o tempo e melhorias procedimentais 
identificadas, considerando os elementos levantados em benchmarking internacional. 

Na terceira parte, por fim, foram analisados os relatórios de AIR existentes na ANATEL para 
compreender aspectos práticos da utilização do procedimento pela Agência, tendo sido 
identificados os relatórios elaborados desde o ano de 2014. 
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❱	2. Justificativa

A Análise de Impacto Regulatório (AIR) é reconhecida na literatura regulatória e econômica 
internacional como importante ferramenta para melhoria da atividade regulatória do 
Estado, capaz de conferir maior eficiência e transparência às decisões regulatórias (OECD, 
2008; WORLD BANK, 2019; UTI, 2014), sendo a sua utilização defendida por organizações 
internacionais relevantes2; por pesquisadores renomados da área3; e em artigos 
internacionais que avaliam sua utilização em diferentes contextos4. Enquanto procedimento 
robusto, parte de um processo consolidado, defende-se que a sua utilização pode levar 
à tomada de decisões mais direcionadas ao interesse público – e menos direcionada aos 
interesses de pequenos grupos -, seguindo o defendido por Steven P.  Croley em sua Teoria 
Processual Administrativa da Regulação.

Isso em vista, considerando a importância da AIR, defende-se como relevante o estudo 
de sua utilização pela ANATEL, especialmente considerando que a Agência já adotava 
o procedimento mesmo antes de sua obrigatoriedade, tornando relevante o exame das 
alterações em sua prática ao longo dos anos. 

2   Ver World Bank (2019) e OECD (2008). 

3   Ver Radaelli e Francesco (2010) e Baldwin, Cage e Lodge (2012).

4   Ver Staronova (2016) e Ellig e Fike (2016). 
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❱	3. Problema de pesquisa,     
 perguntas e objetivo

No Brasil, as previsões normativas relacionadas à análise de impactos existem desde o 
início dos anos 2000, porém, somente em 2019 foi que a realização da AIR passou a ser 
obrigatória na esfera federal – em razão da publicação da Lei de Liberdade Econômica e 
da Lei das Agências Reguladoras.  

Apesar da obrigatoriedade de realização de AIR só ter sido instituída em 2019, a ANATEL 
já previa a utilização do instrumento em sua regulamentação interna desde 2013. Em 
decorrência dessa constatação, surgiu como problema de pesquisa a preocupação de 
como o procedimento que vinha sendo adotado pela ANATEL teria evoluído – ou não – para 
a melhoria da atuação regulatória da Agência, direcionada ao aumento da transparência 
e eficiência de suas decisões. 

A partir dessa preocupação, uma série de perguntas foram levantadas:

❱	Como a AIR pode ser vista à luz da Teoria Processual Administrativa?

❱	Como a ANATEL tem previsto em sua regulamentação a realização da AIR? 
Quais elementos têm sido considerados para análise na prática?

❱	Quais os elementos indispensáveis de um relatório de AIR poderiam ser 
levantados a partir de um benchmarking internacional?

❱	Como a prática da ANATEL cumpre com o identificado no benchmaking?

❱	A prática da AIR pela ANATEL indica o aumento da transparência e da eficiência 
das decisões regulatórias?

Todas elas levaram a uma pergunta central: qual a relação entre a Teoria Processual 
Administrativa da Regulação e a realização da AIR pela ANATEL e como o procedimento 
de AIR tem evoluído nos aspectos de transparência e eficiência de suas decisões?  
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❱	4. Metodologia

Para responder à pergunta de pesquisa, utilizou-se de uma metodologia de três etapas. 
A primeira delas, teórica, objetivou compreender a AIR análise de impacto regulatório de 
forma mais completa, identificando os seus elementos e principais objetivos através de 
um benchmarking internacional. Nessa etapa, também, houve breve exame da Teoria 
Processual Administrativa da Regulação e sua relação com a AIR.

Na segunda, procedeu-se à análise do Regimento Interno da ANATEL; da Portaria 927/2015; 
do Manual de Boas Práticas Regulatórias; do Decreto 10.411/2020 e da Resolução Interna 
08/2021 com base em dois tipos de parâmetros: o primeiro relacionado à utilização da 
AIR em termos gerais; e no segundo, foram analisados elementos da própria AIR, dentre 
aqueles recomendados pelas organizações internacionais estudadas no bechmarking.

Os parâmetros gerais da realização da AIR que serão analisados nos instrumentos da 
ANATEL são: obrigatoriedade de realização; hipóteses de dispensa e/ou inexigibilidade de 
realização de AIR; e clareza no procedimento a ser adotado.

Já os parâmetros gerais sobre o conteúdo da AIR são: coleta de dados e informações; 
análise de alternativas; consulta pública e implementação e monitoramento da medida 
regulatória.

Na terceira etapa de análise, foi feito um levantamento dos relatórios de AIR5 da ANATEL, 
em que parte foi levantada pelo sistema SEI da Agência após resposta a pedido de acesso 
à informação; e outra parte, mais recente, foi identificada a partir do sistema de consultas 
públicas da Agência. 

Isto posto, após o mapeamento dos relatórios de AIR e após análise inicial, foram 
estabelecidas categorias em que se identificaram padrões possíveis de análise que 
poderiam dar indícios sobre a atuação da Agência: estrutura do relatório de AIR; 
metodologia de análise adotada e outras ponderações. 

Para análise da estrutura dos relatórios de AIR, foram considerados aqueles elementos 
presentes nos seus índices. Para fins metodológicos, é importante destacar que existe a 
possibilidade de que algum elemento esteja incorporado no conteúdo da AIR, mas que 
não esteja presente no índice. 

As metodologias utilizadas, que dizem respeito à forma pela qual as AIRs foram feitas, 
foram avaliadas em cada um dos relatórios identificados, com intuito de compreender 
eventuais padrões adotados pela ANATEL. 

Por fim, foram identificados processos em que a ANATEL realizou mais de um relatório 
de AIR, tendo sido selecionados três desses processos para apresentar as justificativas da 
Agência para elaboração de novas AIRs.

5   Relatório de AIR é o documento em que se encontram descritas todas as fases da AIR, incluindo a sugestão final da melhor 
alternativa regulatória e a forma de monitoramento dessa alternativa. Segundo o Decreto 10.411/2020, relatório de AIR 
é  “o ato de encerramento da AIR, que conterá os elementos que subsidiaram a escolha da alternativa mais adequada ao 
enfrentamento do problema regulatório identificado e, se for o caso, a minuta do ato normativo a ser editado” (art. 2º, V).
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❱	5. Base teórica: relevância
  da AIR e a teoria processual   

 administrativa da regulação

A regulação, principal qualificativo do Estado Regulador, é vista como um instituto 
multifacetado (ARAGÃO, 2013) e busca garantir as prestações materiais necessárias para a 
fruição dos direitos fundamentais, a exemplo da prestação de serviços públicos ou privados 
essenciais ou mesmo o exercício de atividades estatais – como o poder de polícia e as 
funções de fomento -(ARANHA, 2013, p. 20). 

Cumpre salientar que, em geral, uma medida regulatória é geralmente implementada 
com o objetivo de aumentar o bem-estar social, seja para corrigir falhas de mercado ou 
ineficiências regulatórias; seja para o alcance de objetivos de política pública (OCDE, 2008; 
WORLD BANK, 2019).

No setor de telecomunicações, a Lei Geral de Telecomunicações (Lei Federal 9.472/1997) 
define como competência da ANATEL a adoção de medidas para o atendimento do 
interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atribuindo-
lhe funções como: expedir normas sobre o setor; celebrar, gerenciar e fiscalizar contratos 
de concessão; e controlar tarifas (art. 19).

Considerando a relevância da atuação das entidades reguladoras, mecanismos que 
buscam melhorar a atividade regulatória têm sido desenvolvidos, sendo a Análise de 
Impacto Regulatório um dos mais conhecidos. Desenvolvida originalmente pela Escola de 
Chicago nos EUA, a Análise de Impacto Regulatório partiu da perspectiva de que o excesso 
de intervenção regulatória poderia acarretar ineficiência econômica, especialmente 
considerando a possibilidade de que uma medida regulatória fosse utilizada para alcançar 
o objetivo de grupos influentes. A partir desse entendimento, a AIR foi idealizada como 
instrumento de maior controle dos atos praticados (VILELA, 2020).

Sua adoção é defendida em razão dos potenciais benefícios à atividade regulatória, sendo 
os maiores deles o de transparência e eficiência (OECD, 2008; WORLD BANK, 2019; UTI, 
2014). Isso porque, conforme sua própria definição esclarece, a AIR é um procedimento, 
consolidado em etapas iniciadas pela definição de um problema regulatório, no âmbito do 
qual pretende-se averiguar a alternativa regulatória mais benéfica, cujos custos levantados 
justifiquem os objetivos pretendidos. 

Dentre os principais benefícios da AIR, encontram-se o aumento de eficiência e da 
transparência da atividade regulatória estatal. Eficiência, pois através da mensuração de 
custos que será feita durante AIR, o agente regulador poderá escolher aquela que for mais 
eficiente, isto é, aquele que propiciará maiores benefícios e acarretará menores custos para 
os agentes regulados, bem como para a sociedade em geral (BANCO MUNDIAL, 2019; ITU, 
2014; OCDE, 2008).

Já a maior transparência será alcançada em razão da maior clareza conferida à tomada 
de decisões, pois, durante a AIR, cada etapa de análise estará documentada, de forma 
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a esclarecer o porquê de a alternativa escolhida ser a melhor opção e demonstrando os 
elementos que foram considerados para chegar-se a tal conclusão (ITU, 2014).  

Ademais, considerando que a AIR identifica os principais impactos de uma alternativa 
regulatória, tais resultados devem servir de base para a tomada de decisão do agente 
regulador, não podendo este escolher medida regulatória que traga impactos injustificáveis, 
fator que restringirá a sua discricionariedade. 

Entendida a relevância da AIR, cabe destacar que existem uma série de teorias que 
buscaram explicar o fenômeno da regulação, estando a Análise de Impacto Regulatória 
alinhada com a Teoria Processual Administrativa da Regulação. Steven P. Croley (2008), 
autor da teoria, idealizou-a como forma de contrapor a chamada teoria da public choice. 

Ao analisa a prática regulatória dos estados unidos, Croley (2008) identificou elementos 
importantes no processo administrativo decisório de Agências Reguladoras: i) aviso de 
proposta regulatória; ii) divulgação dos fundamentos de uma proposta regulatória; iii) 
oportunização para participação social na proposta regulatória; iv) tomada de decisões 
racionais; e v) transparência e publicidade na motivação para a ação regulatória 
(CROLEY, 2008, p. 266)6. Presentes esses elementos, o processo tenderia a levar à tomada 
de melhores decisões, mais direcionadas ao atingimento do interesse público e, por 
consequência, menos direcionada ao atendimento de grupos de interesse, o que é de 
extrema relevância para os setores regulados, especialmente para aqueles que possuem 
impacto significativo no cotidiano de seus usuários e da sociedade em geral, como é o caso 
do setor de telecomunicações.  

Por ser a AIR parte do processo administrativo e por ser um procedimento bem delineado, 
com etapas pré-estabelecidas, o regulador seria guiado durante a sua tomada de decisões 
em direção àquela com a melhor relação custo-benefício, trazendo maiores subsídios 
para possibilitar a escolha da alternativa regulatória mais adequada.  Em resumo, no 
procedimento de AIR – que integra o processo regulatório mais amplo –, os elementos 
listados por Croley estarão presentes, pois, ao se realizar uma análise de impactos, i) haverá 
subsídios para a tomada de decisões racionais, que serão baseadas nas conclusões sobre 
impactos dadas pela AIR; ii) haverá maior transparência, pois as motivações e fundamentos 
para a tomada de decisão estarão contidas no relatório de AIR – comparação dos custos 
de diferentes alternativas, definição da mais benéfica, dentre outros -; e iii) o relatório 
de AIR será divulgado para a sociedade contribuir com o seu conteúdo, bem como com 
a eventual proposta de normativo decorrente da análise feita; ilustrando e reforçado a 
importância do estudo aqui realizado. 

6  Na experiência norte-americana, o autor concluiu que as Agências examinadas cumpriam com tais requisitos ao i) publicar 
avisos de sua agenda regulatória, incluindo avisos de propostas de regulamentação, avisos de intenção de regular, avisos de 
cronograma e da proposta de norma; ii) divulgar dos conselhos consultivos, das revisões literárias, conselhos de especialistas 
e minutas de análises de custo-benefício e de impacto ambiental a respeito da proposta regulatória; iii) incentivar intensam-
ente a participação popular a respeito de suas propostas regulatórias por meio de audiências públicas, facilitando o envio 
de comentários; iv) conduzir análises de custo-benefício com base na opinião de especialistas e de comitês especializados, 
respondendo às objeções feitas e alterando a proposta de norma para adequá-las às objeções; e v) dar publicidade aos 
motivos e fundamentos do processo decisório (CROLEY, 2008, p. 266).



12A evolução da análise de impacto regulatório na ANATEL

❱	6. Benchmarking internacional: 
  os elementos da AIR

Para a avaliar se as alterações e/ou evoluções ocorridas nos instrumentos relacionados 
à AIR na ANATEL contribuíram para a melhoria do procedimento em termos de 
transparência e eficiência, foi feito um benchmarking internacional para identificação dos 
elementos necessários para uma AIR completa, segundo o recomendado por organismos 
internacionais qualificados quanto ao tema de regulação – OCDE (2008), Banco Mundial 
(2019) e União Internacional de Telecomunicações (2014) -. Os elementos recomendados 
por tais organizações são os seguintes7:

❱	Definição do problema regulatório (que geralmente se enquadra em uma das 
seguintes categorias: falhas de mercado; ineficiências regulatórias; e novos 
objetivos ou alvos);

❱	 Identificação das diferentes opções regulatórias;

❱	Coleta de dados / informações; 

❱	Análise das alternativas identificadas através de metodologia apropriada, 
tendo sido citadas como metodologias as de análise de custo-benefício; custo 
efetividade; e análise de risco, além de ter sido recomendada a consideração da 
opção de não se regular; 

❱	A identificação da opção regulatória mais favorável;

❱	A realização de consulta pública ou outra forma de participação social 
semelhante; e

❱	A definição da forma de implementação e monitoramento da medida regulatória 
delineada8.

Cada um dos elementos indicados terá um objetivo durante a AIR. Aqueles selecionados 
para análise, já apresentados na metodologia, se justificam em razão das alterações sobre 
os temas que foram verificadas no âmbito da ANATEL e em razão da importância que têm 
para o procedimento de AIR.  

A análise da obrigatoriedade de realização da AIR, por exemplo, é relevante pois ao 
se identificar a exigência de realização da AIR pela ANATEL, saber-se-ia a partir de 
que momento a Agência entendeu que procedimento deveria integrar o seu processo 
regulatório, reconhecendo a importância da implementação da AIR.  

7   As informações dos artigos de cada uma das normas referenciadas a respeito dos elementos levantados no benchmarking 
internacional, estão disponíveis na seguinte tabela: https://docs.google.com/document/d/19wupmQVAB8lftSJMAGssWblRgR-
Jrg-cy/edit?usp=sharing&ouid=107789426523963178449&rtpof=true&sd=true

8   Sobre este ponto, cabe esclarecer que na Portaria nº 927/2015-ANATEL, foi prevista como fase da etapa regulatória apenas 
o monitoramento, não havendo dispositivo a respeito do planejamento da forma de implementação.

https://docs.google.com/document/d/19wupmQVAB8lftSJMAGssWblRgRJrg-cy/edit?usp=sharing&ouid=107789426523963178449&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19wupmQVAB8lftSJMAGssWblRgRJrg-cy/edit?usp=sharing&ouid=107789426523963178449&rtpof=true&sd=true
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Entretanto, ainda que fosse prevista a obrigatoriedade de realização da AIR, o que 
realmente determinaria a utilização do instrumento pelo regulador seriam as suas 
hipóteses de dispensa e inexigibilidade, que devem ser o mais claras quanto possível.  
A existência de parâmetros normativos para guiar a escolha do agente regulador é 
importante, especialmente, para evitar arbitrariedades de tal agente, reduzindo a sua 
discricionariedade sobre quando realizar a AIR; bem como para aumentar a clareza do 
procedimento, pois a existência de parâmetros expressos possibilita maior previsibilidade 
das situações em que a AIR poderia não ser realizada pelo regulador. 

Já a clareza no procedimento, é essencial para que se compreenda as etapas que 
o regulador deverá seguir. Quanto maior o detalhamento que for dado a cada etapa 
do processo, maior será o entendimento que o regulador terá sobre as fases da AIR, 
possibilitando a sua previsibilidade e possibilitando que seja melhor executada.

A respeito do conteúdo da AIR em si, e finalmente avaliando os requisitos selecionados 
dentre aqueles apresentados pelas organizações internacionais, há que se observar que 
a coleta de dados e informações é essencial para possibilitar uma análise de impactos 
devida, afinal, quanto maiores e melhores as informações detidas pelo regulador, 
melhor ele poderá avaliar os potenciais impactos de uma medida e selecionar aquela 
mais adequada. Sem bons dados, as conclusões da AIR contribuirão pouco com a boa 
formulação de medidas regulatórias (OCDE, 2008). 

A análise das alternativas, por sua vez, é a fase em que ocorre a análise de impactos 
regulatórios em si. Os benefícios e os custos de uma medida regulatória poderão ser 
analisados quantitativamente ou qualitativamente, sendo importante que, sempre que 
possível, o regulador tente obter informações quantitativas para resultados mais precisos 
(OCDE, 2008). Para análise das alternativas, os reguladores escolherão as metodologias de 
análise de impactos de acordo com o caso concreto, sendo as principais as de: i) análise 
custo-benefício9; ii) análise multicritério10; iii) análise de custo-efetividade11; iv) análise de 
custo12; v) análise de risco13; e vi) análise de risco-risco14. 

Já a Consulta Pública é o procedimento pelo qual a Agência Reguladora submete um 
documento à análise da sociedade – a ANATEL atualmente publica suas consultas no 
endereço eletrônico https://apps.anatel.gov.br/ParticipaAnatel/Home.aspx – e disponibiliza 
espaço para envio de contribuições por escrito que serão consideradas para aprimoramento 

9  “Consiste na comparação dos valores monetários (em valor presente) dos custos e benefícios esperados da intervenção. A 
intervenção é considerada adequada sempre que o valor presente dos seus benefícios for superior ao valor presente dos 
custos que ela acarretará aos envolvidos.” (Manual de Boas Práticas Regulatórias da ANATEL, 2018, p. 55). 

10 “Consiste na comparação de alternativas considerando seu desempenho à luz de diversos critérios considerados relevantes. 
Cada critério recebe uma pontuação e uma ponderação de acordo com sua contribuição esperada para a obtenção dos 
objetivos definidos.” (Manual de Boas Práticas Regulatórias da ANATEL, 2018, p. 54).

11 “Consiste na comparação dos custos entre alternativas que geram benefícios de natureza semelhantes ou, alternativa-
mente, numa comparação dos custos por unidade de benefício potencial.” (Manual de Boas Práticas Regulatórias da ANA-
TEL, 2018, p. 55).

12 “Consiste na comparação direta dos custos impostos pelas alternativas nas empresas, consumidores, trabalhadores, gover-
no, etc. É utilizada quando o foco é a identificação da opção de menor custo para obtenção de um determinado benefício” 
(Manual de Boas Práticas Regulatórias da ANATEL, 2018, p. 56).

13 “Consiste na análise das alternativas de ação para identificar aquela que é capaz de reduzir de forma mais eficaz e eficiente 
o risco identificado. Por exemplo: o objetivo é reduzir o índice de mortes em acidentes de automóvel ou reduzir o risco de 
falência do sistema financeiro.” (Manual de Boas Práticas Regulatórias da ANATEL, 2018, p. 56).

14 “Similar à análise de risco, mas inclui não só os riscos diretamente afetados, como também os riscos indiretamente im-
pactados por cada alternativa de ação. Utilizada para avaliar o impacto líquido de cada alternativa sobre o risco total em 
situações em que um risco pode ser substituído por outro” (Manual de Boas Práticas Regulatórias da ANATEL, 2018, p. 56).

https://apps.anatel.gov.br/ParticipaAnatel/Home.aspx
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do documento, sendo relevante compreender a sua obrigatoriedade de realização e os 
prazos de duração que foram estabelecidos.

A sua realização é relevante pois fornece melhores informação para a análise de impactos 
e possibilita que as partes afetadas tenham a oportunidade de identificar e corrigir 
informações incorretas da AIR (OCDE, 2008). 

Ademais, a participação social é essencial para aumento dos dois fatores considerados 
neste trabalho – transparência e eficiência -, pois, ao submeter um documento para a 
apreciação pela sociedade, o agente regulador transparece a atividade regulatória 
da Agência Reguladora, bem como possibilita o envio de subsídios pela população, o 
que proporcionaria a elaboração normativa de uma forma mais eficiente, por propiciar 
à Agência informações que ela não teria acesso ou não teria considerado antes da 
participação social.  

Vale ressaltar que existem outras formas de participação social que não a Consulta Pública, 
como é o caso da Tomada de Subsídios, da Audiência Pública, das Reuniões Participativas, 
dentre outros, cada um com a sua respectiva finalidade e forma de funcionamento. 

Já os elementos de implementação e o monitoramento, parte final da AIR, são relevantes 
por melhor planejarem a medida regulatória sugerida pela AIR. A implementação 
destina-se a estabelecer como a alternativa pensada será posta em prática, enquanto o 
monitoramento diz respeito ao acompanhamento da medida já implementada, com intuito 
de avaliar se o problema regulatório foi realmente solucionado e se os objetivos almejados 
se concretizaram, cabendo mencionar que o relatório de AIR deve especificar as estratégias 
de monitoramento de forma clara, e sempre que possível, apontar os indicadores que 
serão considerados para monitoramento (ITU, 2014).  

Destaca-se, ainda, que o monitoramento é relevante pois a sua a não realização pode 
acarretar a permanência de regulações ineficazes e ineficientes, que geram custos 
desnecessários aos regulados e ao regulador; desconhecimentos de impactos indesejáveis; 
desconhecimento sobre necessidade e oportunidade de melhoria; e carência de 
fundamentos técnicos para demonstrar os benefícios decorrentes da medida (Manual de 
Boas Práticas Regulatórias da ANATEL, 2019, p. 101). 
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❱	7. A análise de impacto regulatório 
  e sua implementação no Brasil

Antes de adentrar na análise do contexto da AIR na ANATEL, é importante traçar um 
panorama a respeito da utilização da Análise de Impacto Regulatório a nível nacional, 
como forma de se explicar a hipótese inicial de pesquisa e como este trabalho foi idealizado. 

Embora a adoção da AIR como procedimento prévio à implementação de uma medida 
regulatória seja defendida e praticada mundo afora, no Brasil, apenas em 2019 é que a 
sua utilização passou a ser obrigatória a nível federal. Contudo, embora não houvesse 
obrigatoriedade de realização da AIR propriamente dita, enquanto procedimento 
administrativo estruturado, existiam previsões normativas relacionadas à análise de 
impactos prévia à implementação de normas. O histórico de análise de impactos no Brasil 
pode ser dado da seguinte forma:

❱	Decreto federal 4.176/2002: estabelecia as normas e diretrizes para elaboração, 
redação, alteração, consolidação e encaminhamento de projetos de atos 
normativos de competência do Poder Executivo Federal ao Presidente da 
República, havendo previsões para levantamento de problema; definição de 
objetivos e análise de alternativas (já revogado).  Marco inicial para a avaliação 
de impactos no Brasil (OLIVEIRA, 2015).

❱	Decreto federal 6.062/2007: instituiu Programa de Fortalecimento da 
Capacidade Institucional para Gestão em Regulação (PRO-REG), cujas finalidades 
incluíam a melhoria do sistema regulatório. Dentre as ações implementadas pelo 
PRO-REG, encontram-se aquelas que incentivaram a consolidação e expansão 
do uso da AIR, a exemplo dos projetos implementados na ANVISA e na ANEEL 
(OLIVEIRA, 2015). 

❱	Decreto federal 9.191/2017: publicado em substituição ao Decreto nº 
4.176/2002, também estabeleceu normas e diretrizes para elaboração, 
alteração, consolidação e encaminhamento de propostas de atos normativos 
ao Presidente da República pelos Ministros de Estado, trazendo elementos que 
deverão ser avaliados previamente à edição do ato. 

❱	Decreto-lei 4.657/1992, com alterações feitas pela lei federal 13.655/2018: a 
chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, após as recentes 
alterações feitas pela Lei Federal 13.655/2018, passou a prever que não deverá 
o poder público decidir com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam 
consideradas as consequências da decisão (art. 20). 

Apesar de não se referirem à AIR propriamente dita, todas essas iniciativas trouxeram 
alguma evolução para o tema da análise de impactos de medidas estatais, merecendo 
destaque na história do Brasil quanto à utilização de AIR.
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Com a publicação da Lei de Liberdade Econômica e da Lei das Agências Reguladoras, foi 
instituída a obrigatoriedade de realização da AIR em toda a administração pública federal. 
Em seus artigos 5º  e 6º, respectivamente, referidas leis trouxeram que as propostas de 
edição e de alteração de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de 
usuários dos serviços prestados, editados por órgão ou entidade da administração pública 
federal, deverão ser precedidos de análise de impacto regulatório, cujo conteúdo deverá 
conter informações e dados sobre os possíveis impactos do ato normativo, para que possa 
ser averiguada a razoabilidade de seu impacto econômico15. 

A partir desse ponto, isto é, da obrigatoriedade de adoção da AIR pela administração 
pública federal, aqueles órgãos que não utilizavam da AIR para subsidiar o seu processo 
decisório, deveriam passar a adotá-la. Diante disso, vislumbrou-se a publicação de uma 
série de normativos infralegais16 que regulamentaram o procedimento de AIR dentro de 
cada órgão.

Exemplo disso, pode ser verificado na prática das Agências Reguladoras, em que houve 
a publicação de normativos relevantes a respeito da AIR:  i) a ANEEL (Agência Nacional 
de Energia Elétrica) publicou a Resolução Normativa 941/2021 e com isso revisou sua 
Norma de Organização 40/2013, atualizando as disposições relativas à AIR; ii) a ANTT 
(Agência Nacional de Transportes Terrestres) revisou o seu procedimento de AIR e, 
através da Deliberação no 393/2020, aprovou a 3ª edição do seu Manual de AIR; iii) a 
ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) publicou a Resolução 55/2021, 
regulamentando o procedimento de AIR no âmbito da Agência; iv) A ANA (Agência 
Nacional de Águas e Saneamento Básico, por meio d a Resolução 86/2021, publicou o 
seu Regimento Interno, o qual previa a obrigatoriedade de realização da AIR. Em outubro 
do mesmo ano, tal normativo foi substituído pela Resolução 104/2021, a qual também 
previu a obrigatoriedade de AIR; e v) a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis), em 2020, publicou o seu Manual de Boas Práticas Regulatórias, em que 
são dadas instruções relacionadas à realização de AIR.

A partir desse movimento, percebeu-se que a publicação das Leis 13.874/2019 e 
13.848/2019 trouxe mudanças regulatórias relevantes para as Agências Reguladoras 
federais para inclusão da AIR ou para atualização de seus procedimentos. Apesar desse 
movimento recente, a ANATEL já utilizava da AIR muito antes da publicação das referidas 
leis, sendo, portanto, relevante observar eventual impacto que podem ter trazido. 

15 Vale ressaltar, ademais, que para instruir os agentes reguladores sobre o procedimento de Análise de Impacto Regulatório, 
o Governo Federal publicou guias orientativos. O primeiro deles trata-se do Diretrizes Gerais e Guia Orientativa para Elabo-
ração de Análise de Impacto Regulatório – AIR, elaborado pela Casa Civil no ano de 2018 e disponível no endereço eletrônico 
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/centrais-de-conteudo/downloads/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo_final_27-09-2018.pdf/
view. O outro, trata-se do Guia Orientativo para Elaboração de Análise de Impacto Regulatório, publicado pelo Ministério da 
Economia no ano de 2021 e disponibilizado no endereço eletrônico https://www.gov.br/mma/pt-br/acesso-a-informacao/ana-
lise-de-impacto-regulatorio-2013-air-1/guia-para-elaboracao-de-air-2021.pdf. 

16 Entende-se por infralegais aqueles normativos secundários que retiram sua validade das leis, estando hierarquicamente 
inferiores a estas últimas.  

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/centrais-de-conteudo/downloads/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo_final_27-09-2018.pdf/view
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/centrais-de-conteudo/downloads/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo_final_27-09-2018.pdf/view
https://www.gov.br/mma/pt-br/acesso-a-informacao/analise-de-impacto-regulatorio-2013-air-1/guia-para-elaboracao-de-air-2021.pdf
https://www.gov.br/mma/pt-br/acesso-a-informacao/analise-de-impacto-regulatorio-2013-air-1/guia-para-elaboracao-de-air-2021.pdf
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7.1 A Implementação da análise de impacto regulatório na 
ANATEL

Como já mencionado, o estudo deste trabalho será realizado no âmbito da Agência 
Nacional de Telecomunicações, sendo os seguintes instrumentos relacionados à AIR 
realizada pela ANATEL: 

❱	Regimento interno da agência - Resolução normativa 613/2013 - o qual previu, 
pela primeira vez no âmbito da ANATEL, a necessidade de realização de AIR17, 
porém, sem dar instruções sobre o procedimento a ser adotado (“Regimento 
Interno”);

❱	Portaria 927/2015-ANATEL, a qual dispôs sobre o processo de regulamentação 
da ANATEL, em complementação ao previsto no Regimento Interno, dentro da 
qual foram abordados elementos que deveriam ser utilizados para elaboração 
de AIR, mas sem dar grande profundidade às etapas de realização (“Portaria 
927/2015”);

❱	Manual de boas práticas regulatórias18 da ANATEL, datado de 2018, publicado 
como forma de dar maiores instruções sobre o procedimento a ser adotado no 
processo regulatório da ANATEL, tendo detalhado com profundidade a AIR. O 
Manual foi produzido com intuito de atender ao art. 31 da Portaria 927/2015 
mencionada, visando auxiliar a melhoria da qualidade da produção normativa 
(“Manual”); 

❱	Decreto federal 10.411/2020, o qual trouxe o procedimento de AIR aplicável à 
administração pública federal, regulamentando a Lei nº 13.874/2019 –Lei de 
Liberdade Econômica– e a Lei nº13.848/2019 –Lei das Agências Reguladoras–, 
que estabeleceram a obrigatoriedade de realização da AIR (Decreto 
10.411/2020); e 

❱	Resolução Interna 08-ANATEL, publicada em 2021, cujo conteúdo absorveu 
para a regulamentação interna da Agência as alterações trazidas pelo Decreto 
Federal nº 10.411/2020 (“Resolução Interna 08/2021”).

A linha do tempo abaixo referencia as normas acima descritas e seus respectivos anos de 
publicação:

17 Art. 62. Os atos de caráter normativo da Agência serão expedidos por meio de Resoluções, de competência exclusiva do 
Conselho Diretor, observado o disposto nos arts. 59 e 60, relativos aos procedimentos de Consultas Pública e Interna, re-
spectivamente.

 Parágrafo único. Os atos de caráter normativo a que se refere o caput, salvo em situações expressamente justificadas, de-
verão ser precedidos de Análise de Impacto Regulatório.

18 O Manual foi produzido com o objetivo de atender o art. 31 da Portaria 927/2015, que prevê o seguinte: “Art. 31. A SPR, 
ouvidos os demais Órgãos da Anatel, deve disponibilizar Manual de Boas Práticas Regulatórias para orientar os envolvidos 
no processo de regulamentação visando à melhoria da qualidade da produção normativa da Agência”.

§ 1o Incluem-se entre os temas objeto do manual a que se refere o caput o detalhamento das etapas da realização de Análise 
de Impacto Regulatório, incluindo as metodologias de avaliação.

§ 2o Na elaboração do Manual de Boas Práticas Regulatórias devem ser observadas as boas práticas referentes à Análise de 
Impacto Regulatório recomendadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU).
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Figura 01: Linha do Tempo. Análise de impacto regulatório ANATEL
Fonte: elaboração própria. 

7.2 Parâmetros gerais da realização de AIR

Neste tópico, serão apresentados os resultados a respeito dos parâmetros gerais de 
realização de AIR pela ANATEL.

a. Obrigatoriedade de realização da AIR

A obrigatoriedade de realização da AIR pela ANATEL existe desde 2013. No início do 
Capítulo V de seu Regimento Interno, foi previsto que os atos de caráter normativo da 
ANATEL deveriam ser precedidos de Análise de Impacto Regulatório, salvo em situações 
expressamente justificadas (p.u. do art. 62), ou seja, existiria obrigatoriedade de realização 
do procedimento. 

Nos instrumentos posteriores, tal obrigatoriedade foi mantida. Tanto na Portaria 927/2015, 
nas Leis de Liberdade Econômica e das Agências Reguladoras – regulamentadas pelo 
Decreto 10.411/2021 -, quanto na Resolução Interna 08/2021, foi estabelecido que a AIR 
deveria integrar o processo regulatório da ANATEL. 

No Manual de Boas Práticas Regulatórias, por sua vez, foi defendida a necessidade 
de realização da AIR, tendo sido trazidas ao longo de seu texto diretrizes relacionadas 
às situações em que a AIR não seria recomendada e as situações em que seriam 
recomendadas a sua dispensa.

b. Dispensa de utilização da AIR

Através do exame dos normativos da Agência, foi possível visualizar uma evolução do 
tratamento do tema. Isso porque, inicialmente, o Regimento Interno da ANATEL previu que 
a elaboração de atos de caráter normativo deveria ser precedida de AIR, salvo em situações 
justificadas. Entretanto, não foram estabelecidos parâmetros para se determinar quando 
poderia deixar-se de realizar a AIR, bastando a existência de justificativa do regulador para 
tanto. 

Na Portaria 927/2015, o tratamento do tema foi similar. No §6º de seu art. 8º, foi 
estabelecido que a realização da AIR e o futuro monitoramento da ação regulatória, 
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poderiam ser dispensados pelo Conselho Diretor da Agência. Como no Regimento Interno, 
não houve indicação das hipóteses que poderiam ocasional a dispensa ou a inexigibilidade 
de realização da AIR, ou mesmo parâmetros para decidir quando realiza-la ou não, 
existindo grande margem de escolha para o agente regulador. 

A partir da publicação do Decreto 10.411/2020, o cenário mudou, tendo sido expressamente 
indicadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de Análise de Impacto Regulatório. 
Alguns exemplos são:

❱	A AIR não seria necessária para edição de atos normativos de natureza 
administrativa; de efeitos concretos; que disponham sobre execução 
orçamentária e financeira, dentro outros (art. 3º).

❱	A AIR poderia ser dispensada, mediante decisão fundamentada, em razão de 
urgência; quando se tratar de ato normativo de baixo impacto; quando a norma 
objetivar a atualização ou revogação de normas obsoletas, dentre outros (art. 4º). 

A descrição de tais hipóteses no Decreto 10.411/2020 diminui a margem de escolha do 
agente regulador e confere maior transparência e previsibilidade ao processo, considerando 
que os regulados poderiam compreender em quais situações poderia deixar de existir a AIR. 

Na Resolução Interna 08/2021, embora não haja um rol de situações capazes de ensejar 
a não realização da AIR, o §4º de seu art. 10 dispõe que a realização da Análise de 
Impacto Regulatório poderia ser dispensada pelo Conselho Diretor da Agência, de maneira 
fundamentada, nas hipóteses previstas em lei ou na regulamentação, devendo, nesses 
casos, ser elaborado documento equivalente para fundamentar a proposta de edição ou 
alteração de norma. 

Apesar de ser importante a previsão expressa das hipóteses de dispensa, pelo dispositivo 
mencionado, a AIR só poderia ser dispensada naqueles casos expressamente previstos, 
sejam eles em lei ou em regulamentação, não ficando a realização da AIR condicionada a 
eventual decisão do regulador.

Nesse ponto, portanto, percebe-se que houve evolução relevante no âmbito da ANATEL. 
A previsão de quais serão as ocasiões em que poderá ser dispensada a AIR é de suma 
importância para um procedimento regulatório mais previsível e transparente, cabendo ao 
regulador indicar em sua motivação a justificativa para não realização da AIR.

c. As etapas do procedimento de AIR 

Pela coleta de dados feita com base no benchmarking internacional, foi possível notar que 
as etapas recomendadas pelas organizações internacionais estudadas estavam presentes 
na regulamentação da ANATEL desde a Portaria 927/2015. 

Entretanto, houve variações no conteúdo dos normativos ao longo dos anos, tendo sido 
possível observar um maior detalhamento de cada etapa do processo, fator relevante para 
melhoria do instituto.

Como explicado brevemente na apresentação dos normativos da ANATEL, após a Portaria 
927/2015, houve a publicação do Decreto 10.411/2020 e, em seguida, da Resolução Interna 
08/2021, em que a ANATEL absorveu as alterações trazidas pelo Decreto. 
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Exemplo dessa situação pode ser ilustrada na etapa de definição dos problemas 
identificados. Na Portaria 927/2015, foi prevista como etapa da AIR somente a indicação 
dos “problemas identificados” (art. 16, II); no Decreto 10.411/2020, foi prevista a etapa de 
“identificação do problema regulatório que se pretende solucionar, com a apresentação 
de suas causas e sua extensão” (art. 6º, II); e na Resolução Interna 08/2021, foi absorvida 
a alteração do Decreto para prever a identificação dos “problema(s) regulatório(s) 
identificado(s) que se pretende solucionar, com a apresentação de suas causas e sua 
extensão” (art. 16, III). 

Outro exemplo está na seleção da alternativa mais benéfica. Na Portaria 927/2015, estava 
previsto como elemento do relatório de AIR as conclusões que justificassem a alternativa 
preferencial (art. 16, VII). No Decreto 10.411/2020, foi previsto que o relatório deveria 
conter a comparação das alternativas consideradas para solução do problema regulatório 
identificado e a alternativa mais adequada para o caso e alcance dos fins pretendidos (art. 
6º XIV). Na Resolução Interna 08/2021, então, absorveu-se como etapa de AIR na ANATEL 
a comparação das alternativas consideradas para solução do problema e as conclusões 
que justifiquem aquela selecionada (art. 16, XIV).  

A evolução no detalhamento das etapas, leva à conclusão de que os passos a serem 
adotados pelo regulador estariam mais claros, o que teria o condão de levar à uma 
melhor Análise de Impacto Regulatório e, consequentemente, ao alcance de um processo 
regulatório mais eficiente e transparente. 

7.3 Parâmetros sobre o conteúdo da AIR

Neste tópico, serão apresentados os resultados a respeito dos elementos da AIR presentes 
nos instrumentos da ANATEL.

a. Análise das alternativas de ação

a.1. Coleta de informações que subsidiarão a análise de impactos 

Durante a fase de coleta de informações, os agentes reguladores obterão dados 
relacionados às alternativas regulatórias para posterior análise dos impactos 
decorrentes de cada uma e subsequente escolha da alternativa mais adequada.  

Duas são as principais espécies de informações que foram trazidas nos instrumentos 
examinados: a de identificação dos grupos afetados, presente na Portaria 927/2015, 
no Manual de Boas Práticas Regulatórias, no Decreto 10.411/2020 e na Resolução 
Interna 08/2021; e a de mapeamento da experiência internacional, recomendada 
pelo Manual de Boas Práticas Regulatórias e presente no Decreto 10.411/2020 e na 
Resolução Interna 08/2021. 

Sobre o primeiro, identificação dos grupos afetados, vale ressaltar que o Manual 
de Boas Práticas Regulatórias trouxe diretrizes para que fossem identificados quais 
seriam esses grupos; como seriam atingidos pelo problema; e qual a relevância dos 
efeitos que podem sofrer.

Ademais, outro ponto que merece destaque, é a previsão da Portaria 927/2015 de 
que poderão ser coletados dados e informações por meio de reuniões, câmaras 
técnicas, grupos focais, tomada de subsídios ou outros meios; e que os dados 
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poderão ser coletados dos grupos afetados, de órgãos da ANATEL, de órgãos 
externos e organismos internacionais (art. 15, I e II). Isto é, a Portaria estabeleceu 
formas de obtenção de dados pela Agência, previsão também encontrada na 
Resolução Interna 08/2021. 

Não obstante as previsões sobre a coleta de informações terem se mantido 
semelhantes no passar dos anos, essa é uma etapa de suma importância para a 
realização da AIR, pois os dados levantados subsidiarão as análises que serão feitas. 
Nesse sentido, elencar as informações indispensáveis que deverão ser consideradas 
assume suma importância, sendo preciso que a Agência deixe claro quais seriam os 
dados que não poderiam deixar de ser coletados para a realização da AIR. 

a.2. A análise de impactos e suas metodologias

A Portaria 927/2015, não estabeleceu as metodologias que poderiam ser utilizadas 
para a AIR, apenas fez menção de que deveriam ser adotadas as metodologias 
adequadas, conforme o caso concreto (art. 15, §1º) e que a análise de impacto 
das alternativas deveria ser feita, preferencialmente, com a utilização de métodos 
quantitativos, analisando os impactos ao consumidor, à concorrência e ao meio 
ambiente, bem como a interesses difusos e coletivos relacionados ao objeto da AIR 
(art.16, I e§1º).

No Manual de Boas Práticas Regulatórias, foi apontado que a AIR deverá utilizar 
ao menos de análise qualitativa das vantagens e desvantagens, benefícios e custos 
e cada uma das alternativas mapeadas, destacando também, que a monetização 
e a quantificação dos benefícios e dos custos, embora recomendada, nem sempre 
é possível, por razões como a própria natureza dos fatores ou carência de dados e 
informações precisas (pp. 53-54).

A respeito das metodologias de Análise de Impactos, assim como na Portaria nº 
927/2015, aponta que a mais adequada será definida no caso concreto, tendo 
apresentado aquelas mais utilizadas nos países da OCDE: análise multicritério; 
análise de custo-benefício; análise de custo-efetividade; análise de custo; análise 
de risco; e análise risco-risco. No âmbito do Manual, foram elaborados anexos 
dedicados ao funcionamento de três metodologias de análise, quais sejam:  o Anexo 
III – Análise de Custo-Benefício; Anexo IV – Análise de Custo-Efetividade e o Anexo 
V – Análise Multicritério. 

Assim, observou-se no Manual a inserção de novidades em relação à Portaria 
927/2015, tanto com o aprofundamento das diretrizes para realização da AIR, 
quanto na apresentação possíveis metodologias de análise, as quais já são utilizadas 
pelos países da OCDE. 

No Decreto 10.411/2020 houve normatização das metodologias para AIR, tendo 
sido estabelecido que sua elaboração deverá utilizar metodologias específicas para 
aferição da razoabilidade do impacto econômico, sendo mencionadas aquelas 
utilizadas pelos países da OCDE introduzidas no Manual (art. 7º).

Vale ressaltar que o Decreto dispõe que a metodologia específica deverá ser 
escolhida de forma justificada (§1º) e que o órgão ou entidade incumbido de elaborar 
a AIR poderá escolher outra metodologia que não as listadas anteriormente, desde 
que haja a devida justificativa do porquê sua utilização é mais adequada (§2º). Ou 
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seja, caso as apresentadas não sejam apropriadas para a análise, existe margem 
para que o agente regulador selecione a que preferir, porém, tal escolha deverá 
ser feita de forma justificada, diminuindo a arbitrariedade na atuação do agente e 
conferindo maior transparência ao procedimento.  

A Resolução Interna 08/2021, reuniu os avanços trazidos pelos instrumentos 
anteriores. Seu art. 15, §1º, trouxe que a AIR se baseia nas boas práticas 
internacionais e no Manual de Boas Práticas Regulatórias da ANATEL, devendo 
utilizar metodologias de impacto adequadas, escolhidas conforme o caso concreto 
e de maneira justificada dentre aquelas já citadas no Manual de Boas Práticas 
Regulatórias e previstas no Decreto 10.411/2020.  Importante mencionar que na 
Resolução Interna também há previsão de que outra metodologia distinta das 
elencadas poderá ser escolhida pelo agente regulador, desde que seja justificada 
sua maior adequação para avaliação do caso concreto (§2º).

Ainda, é mantida a previsão já existente na Portaria 927/2015 de que a análise de 
impacto das alternativas deverá ser feita preferencialmente através de avaliações 
quantitativas (art. 16, VIII). 

b. Consulta pública

b.1. Obrigatoriedade de realização

Ao longo dos instrumentos avaliados, a obrigatoriedade de realização da Consulta 
Pública é tratada de diferentes formas. Primeiramente, na Portaria 927/2015, há 
previsão de submissão do Relatório de AIR à consulta pública ou outro meio de 
participação social, isto é, a Consulta é parte do procedimento delineado para a 
AIR (art. 15, §2º). 

O Manual de Boas Práticas Regulatórias, ao tratar da participação social, descreve 
a Consulta pública de forma mais detalhada: apresenta sua funcionalidade; os 
elementos que deverão acompanhá-la e o procedimento que deverá ser adotado. 

O Manual orienta sobre como realizar a Consulta Pública e destaca qual a sua 
importância, descrevendo-a como fundamental para o processo de melhoria da 
qualidade regulatória de uma Agência Reguladora, tanto pelo fato de possibilitar o 
controle social das atividades da Agência, quanto para enviar subsídios que podem 
ser relevantes para o processo regulatório (p. 89). 

No Decreto 10.411/2020 é previsto que o relatório de AIR poderá ser objeto 
de participação social específica antes da decisão sobre a melhor alternativa 
regulatória e antes da elaboração de eventual minuta de ato normativo (art. 8º). 
Isto é, a norma inovou ao prever a possibilidade submeter somente o relatório de 
AIR em si à Consulta Pública. 

Ademais, previu que será obrigatória a realização da Consulta Pública somente 
nos casos de minutas e propostas de atos normativos de interesse geral de agentes 
econômicos, consumidores e usuários dos serviços prestados, em cumprimento ao 
exigido pelo art. 9º da Lei nº 13.848/2019 (art. 9º, parágrafo único). Assim, quando 
não forem propostas de atos de interesse dos grupos ali mencionados, a submissão 
à Consulta Pública será uma faculdade do regulador.
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Já a Resolução Interna 08/2021 dispõe que o relatório de AIR será objeto de Consulta 
Pública, isoladamente ou em conjunto com a minuta de ato normativo, a depender 
de sua complexidade e necessidade de coleta de evidências para aperfeiçoar sua 
elaboração. Como no Decreto mencionado, há possibilidade de Consulta Pública 
somente do relatório de AIR, como também de consulta do relatório conjuntamente 
com outros documentos relativos ao processo regulatório. Novamente, trata-se de 
possibilidade e não de obrigatoriedade, o que dá maior margem de escolha ao 
agente regulador.

Após análise dos normativos, percebe-se que a realização de Consulta Pública não 
é uma imposição normativa da Agência para todas as propostas de norma, embora 
a sua importância para aumento da eficiência e da transparência seja reconhecida. 

b.2. Prazo de consulta pública

No procedimento de Consulta Pública, haverá um prazo para que a sociedade se 
manifeste sobre o documento publicizado, o que deverá ser estabelecido no ato de 
divulgação da Consulta Pública. 

Segundo o Regimento Interno da ANATEL, a Consulta Pública se formaliza pela 
publicação no Diário Oficial da União, devendo o seu prazo ser de, no mínimo, dez 
dias (art. 59, §2º). A fixação do prazo para manifestação popular deverá considerar 
a complexidade, a relevância e o interesse público da matéria (art. 59, §6º), devendo 
ser definido de maneira a permitir a adequada participação popular.  

Os demais normativos avaliados – Portaria 927/2015, Decreto 10.411/2020 e 
Resolução Interna 08/2021 –, não estabeleceram um prazo para a realização da 
Consulta Pública, todavia, a Lei Federal 13.848/2019, a qual o Decreto 10.411/2020 
buscou regulamentar, trouxe em seu art. 9º, §2º, que salvo a exigência de prazo 
diferente em legislação específica, acordo ou tratado internacional, a consulta 
pública deverá ter duração mínima de quarenta e cinco dias, ressalvados os casos 
de excepcional urgência e relevância, e mediante devida motivação. 

Referido prazo poderá ser diminuído, desde que se trate de caso de excepcional 
urgência e relevância e que haja motivação do agente regulador (art. 9º, §2º).  

Nesse sentido, viu-se que houve uma evolução no prazo mínimo estabelecido para 
Consulta Pública, o que tende a possibilitar uma maior e mais efetiva participação 
social, concedendo à sociedade maior tempo para avaliar a documentação em 
consulta, bem como para elaborar melhores contribuições para apresentar à 
Agência. 

c. Implementação e monitoramento das medidas 

c.1. Implementação

Quanto à implementação da medida regulatória, não houve previsão no âmbito da 
Portaria 927/2015. A primeira disposição sobre o tema na ANATEL se deu pelo Manual 
de Boas Práticas Regulatórias, o qual estabeleceu que o relatório de AIR deveria 
apresentar as estratégias de implementação da alternativa de ação recomendada, 
descrevendo o que deverá ser feito pela Agência para viabilizá-la (p. 96). 
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Segundo o Manual, devem ser considerados nessa etapa aspectos como a 
necessidade de elaboração de algum instrumento; a necessidade de aplicação de 
penalidades para o caso de desconformidade com a medida e quais as sanções 
recomendadas; o prazo para a ação entrar em vigor; a necessidade de alteração 
ou revogação de outras normas vigentes; necessidade de envolvimento de outros 
órgãos ou instituições; dentre outros (pp. 96-97). 

No Decreto 10.411/2020, a estratégia de implementação da alternativa foi também 
prevista como elemento do relatório de AIR (art. 6º, II), o que também foi absorvido 
pela Resolução Interna 08/2021 (art. 16, XIII). 

Este elemento, de estabelecimento de estratégia de implementação na ANATEL, tem 
impacto significativo para a transparência e a eficiência aqui avaliados. Quanto à 
transparência, a existência de planejamento prévio da estratégia dará maior clareza 
quanto aos passos que serão adotados pelo regulador, deixando a sociedade a par 
do que será feito pela Agência. Já o aumento da eficiência decorre justamente do 
planejamento, pois, ao se traçar uma estratégia desde o princípio, haverá economia 
de tempo e de custos desnecessários que poderiam ocorrer em razão de eventuais 
dúvidas ou erros durante a implementação da medida. 

c.2. Monitoramento e avaliação de resultado regulatório

Na Portaria 927/2015 foi estabelecido que o regulador poderá definir a metodologia 
de monitoramento no relatório de AIR (art. 15, VI), devendo os responsáveis por 
tal atividade seguir o previsto no relatório de AIR (art. 29). Como consequência 
do monitoramento, a Agência poderá propor a revisão da medida regulatória 
implementada (art. 30), possibilitando a adequação daquilo que não for benéfico. 

Vale ressaltar que o monitoramento poderá ser dispensado pelo Conselho Diretor da 
ANATEL a seu critério (art. 8º, §6º), não tendo sido estabelecidas em quais hipóteses 
a Agência poderá deixar de monitorar o ato normativo implementado. 

No Manual, ainda, é apresentado um instrumento complementar à AIR, cuja 
relevância também é reconhecida: a chamada Avaliação de Resultado Regulatório 
(ARR), cuja função é averiguar se os objetivos de uma medida regulatória foram 
alcançados. 

No Decreto 10.411/2020 foi previsto que o relatório de AIR deverá descrever as 
formas de monitoramento e avaliação a serem adotadas pelo regulador (art. 6º, 
XII), prevendo, também, a utilização do instrumento de Avaliação de Resultado 
Regulatório introduzida pelo Manual de Boas Práticas Regulatórias. Pelo Decreto, 
a ARR poderá ter caráter temático e ser realizada apenas em relação a partes 
específicas de um ato normativo, cabendo ao regulador tal definição. 

Uma novidade sobre o tema, é que o Decreto estabelece a criação de uma agenda 
de ARR, a qual deverá ser divulgada no sítio eletrônico oficial do regulador no 
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primeiro ano de cada mandato presidencial, devendo ser concluída até o último 
ano de tal mandato (art. 13, §4º)19. 

Além disso, sobre o tema há uma outra novidade no Decreto: o art. 12 prevê que 
os atos normativos em que não houve realização de AIR em razão de dispensa por 
urgência, serão objeto de ARR no prazo três anos, contados da data de sua entrada 
em vigor (art. 12). 

A Resolução Interna 08/2021, manteve a previsão da Portaria 927/2015 de que 
a forma de monitoramento seja estabelecida no Relatório de AIR (art. 16, XIII). 
Não obstante, o monitoramento poderá ser dispensado pelo Conselho Diretor 
nas hipóteses previstas em regulamentação ou em Lei, de forma fundamentada, 
devendo ser elaborado documento equivalente (art. 10, §4º). Tal previsão, representa 
um avanço em relação à Portaria 927/2015, pois, ao estabelecer que a dispensa 
somente poderá ocorrer nas hipóteses previstas na regulação ou na legislação, 
retira do regulador a possibilidade de poder escolher a seu exclusivo critério decidir. 

Na Resolução Interna, a ARR também foi incorporada, tendo sido disposto que a 
avaliação de resultado será feita com base nas informações e indicadores trazidos 
na AIR, sem prejuízo de utilização de outras fontes de informação (art. 30). 

Ainda, foi previsto que a Agenda Regulatória da Agência, deverá incluir os atos 
que serão objeto de ARR. Na Agenda Regulatória referente ao biênio 2021-2022, 
já houve inclusão da reanálise de duas regulamentações já implementadas: o 
Regulamento Geral de Numeração (RGN), aprovado pela Resolução nº 709, de 27 
de março de 2019 e o Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas da 
Anatel (RASA/2012), aprovado pela Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012.20

Pelo exposto, observa-se que houve uma evolução nos procedimentos de 
monitoramento relacionados à ANATEL, o que contribui para o aumento da 
transparência, pois, a divulgação dos resultados do monitoramento possibilitará 
que a sociedade verifique a eficácia e a efetividade da medida implementada; bem 
como para o aumento da eficiência, pois a Agência poderá revisitar o normativo 
monitorado para torna-lo mais adequado à solução do problema.  

19 São critérios para escolha dos normativos que integrarão a agenda de ARR: ampla repercussão na economia ou no país; 
existência de problemas em razão da aplicação do ato normativo; impacto significativo em organizações ou grupos espe-
cíficos; tratamento de matéria relevante para a agenda estratégica da entidade reguladora; e vigência, no mínimo, há cinco 
anos (conforme art. 13, §3º)

20 Disponível no sítio eletrônico https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/agenda-regulatoria/2021-2022

https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/agenda-regulatoria/2021-2022
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❱	8. Relatórios de análise de 
  impacto regulatório elaborados  

 pela ANATEL

Feito o estudo da evolução normativa da ANATEL, entende-se que para compreender 
melhor a utilização da Análise de Impacto Regulatório pela Agência, é preciso também 
avaliar a prática da AIR, através do exame dos chamados relatórios de Análise de Impacto 
Regulatório, para que se compreenda a forma como a ANATEL tem executado suas 
análises de impacto regulatório.

8.1 Estrutura dos relatórios de AIR

Como discorrido capítulo anterior, os normativos relacionados à ANATEL já previam 
elementos robustos para a AIR, assim, era esperado que os relatórios de AIR cumprissem 
com exigências ali postas. 

Tal hipótese se concretizou durante a análise dos relatórios, tendo sido possível observar, 
de maneira geral, a presença dos parâmetros recomendados pelas organizações 
internacionais: problema; objetivos; alternativas; grupos afetados; análise das alternativas; 
dentre outros. A averiguação da presença desses elementos e consequente cumprimento 
das recomendações mapeadas no benchmarking internacional, foi feita através do exame 
dos índices dos relatórios, tendo sido identificado que a estrutura principal dos relatórios 
é mantida de forma bastante padronizada ao longo dos anos.

Entretanto, algumas alterações foram identificadas. Exemplo que pode ser citado é que em 
parte dos relatórios não houve indicação da forma de implementação ou monitoramento 
das medidas. Entretanto, vale mencionar que tal fato não necessariamente significa a  
inexistência desse elemento nas AIRs, tendo em vista a possibilidade de que estejam 
contidos no conteúdo da AIR, mas não em seu índice. 

8.2 Metodologia de análise de impactos adotada

Durante o exame dos relatórios de AIR, um elemento ganhou destaque: a forma de análise 
dos impactos das alternativas regulatórias – ou não regulatórias – mapeadas durante o 
processo da AIR. 

Sobre o tema, cumpre salientar que a OCDE (2020), ao avaliar o setor de telecomunicações 
e radiodifusão no Brasil, trouxe uma série de considerações relacionadas a aspectos 
regulatórios da ANATEL. Sobre a AIR, especificamente, apontou que muito embora a 
Agência tenha sido a mais ativa na promoção de AIRs no país, suas análises eram feitas 
de forma qualitativa, indicando que a Agência possuía pouca experiência com análises 
quantitativas (OCDE, 2020, p. 28). 

A indicação dada pela OCDE em seu estudo, foi também verificada na análise feita para 
este artigo. Nos relatórios examinados, observou-se que a ANATEL utiliza como principal 
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metodologia de análise das alternativas mapeadas, a de custo-benefício qualitativa, sem o 
levantamento de custos quantitativos, e de análise das vantagens e desvantagens, também 
qualitativas. 

Embora as possíveis metodologias de análise tenham sido apresentadas nos instrumentos 
da Agência desde o seu Manual de Boas Práticas Regulatórias, a ANATEL não tem utilizado 
dessas possibilidades em suas análises. Dos relatórios mapeados, apenas em cinco foi 
utilizada metodologia além da de custo-benefício qualitativa/ vantagens e desvantagens, 
ocasiões em que foi utilizada da análise multicritério. 

Isto posto, embora seja importante reconhecer a relevância das análises qualitativas e dos 
dados qualitativos para uma boa análise, entende-se como importante a incorporação das 
análises quantitativas, de forma a permitir uma análise de impactos mais precisa.

8.3 Realização de mais de uma AIR

No decorrer da análise dos relatórios de AIR, um fator que chamou à atenção foi o de 
que em alguns processos administrativos em que tramitou propostas de intervenções 
regulatórias, foi observada a realização de mais de uma AIR no mesmo processo. 

A partir de tal observação, seguiu-se para a análise de conteúdo desses relatórios, com 
intuito de compreender o porquê de a ANATEL ter entendido pela necessidade de realização 
de novos relatórios de AIR naquelas ocasiões.  

No âmbito do processo SEI ANATEL 53500.059950/2017-22, tramitou a proposta 
de normativo referente à regulamentação de numeração de redes e serviços de 
telecomunicações, tenho sido o primeiro relatório de AIR elaborado em novembro de 201821 
e o segundo em março de 202122. Neste caso, a ANATEL argumentou que a nova AIR foi 
realizada em decorrência das contribuições advindas da Consulta Pública nº 037/2020, 
bem como do subsequente aprofundamento dos estudos da Agência sobre o tema, tendo 
sido entendida, então, pela necessidade de atualização da AIR realizada anteriormente.

Esta situação chamou atenção por demonstrar, naquele processo, a consideração pela 
Agência de contribuições advindas da Consulta Pública, instrumento de participação 
popular relevante para o processo regulatório – e para o procedimento de AIR em si -, já 
abordado no tópico 8 deste trabalho. 

Os mecanismos de participação popular são implementados justamente com o objetivo 
de permitir que a sociedade e os agentes regulados possam contribuir para o processo 
regulatório da Agência Reguladora, tendo sido recebida naquele caso contribuição que 
levou a Agência a revisitar a AIR feita anteriormente, de forma a abarcar aquilo que foi 
sugerido. 

21 Disponível no endereço eletrônico: 
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uL-

JqrLYJw_9INcO7vFFVe3mkxxIpcEZhqIANtustjrL-BZdFs9x2wFoOEOoAnTbObplSLp9XdoWDtH7cz_hk7L1c71skeK8yhsZfw 

22 Disponível no endereço eletrônico: 
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uL-

JqrLYJw_9INcO6s4jwgTN1t0qVlklQjwNMdeAavSNCvkMslUet9BqsOuSdAC8By7CW5nQYUs3cj-xKugwhFeGGm7HjbGz1W32Zy 

https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO7vFFVe3mkxxIpcEZhqIANtustjrL-BZdFs9x2wFoOEOoAnTbObplSLp9XdoWDtH7cz_hk7L1c71skeK8yhsZfw
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO7vFFVe3mkxxIpcEZhqIANtustjrL-BZdFs9x2wFoOEOoAnTbObplSLp9XdoWDtH7cz_hk7L1c71skeK8yhsZfw
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO6s4jwgTN1t0qVlklQjwNMdeAavSNCvkMslUet9BqsOuSdAC8By7CW5nQYUs3cj-xKugwhFeGGm7HjbGz1W32Zy
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO6s4jwgTN1t0qVlklQjwNMdeAavSNCvkMslUet9BqsOuSdAC8By7CW5nQYUs3cj-xKugwhFeGGm7HjbGz1W32Zy
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A conduta verificada na ocasião mencionada, embora não necessariamente represente um 
padrão de atuação da Agência, demonstra que houve a consideração dos apontamentos 
feitos em procedimentos de participação social, aspecto importante para compreensão da 
postura regulatória da Agência. 

Outros processos em que foi identificada a realização de mais de uma AIR, mas por motivos 
diferentes do mencionado anteriormente, foram os processos 53500.056574/2017-14 e 
53500.056388/2017-85, cujos temas tratados nos autos dizem respeito a, respectivamente, 
adaptação das concessões de telefonia fixa para o regime de autorização; e bens 
reversíveis. 

No primeiro deles, a ANATEL voltou a realizar novas AIRs em razão de atualizações 
formais referentes a mudanças no cenário normativo referente ao tema, demonstrando 
que naquele caso a Agência se preocupou em manter a AIR elaborada o mais adequada 
possível ao cenário normativo vigente. 

Já no segundo, as AIRs realizadas diziam respeito a diferentes temas relacionados a bens 
reversíveis: i) regulamentação e controle de bens reversíveis; ii) autorização prévia para 
aquisição de bens reversíveis para fins de indenização; e iii) reavaliação da regulamentação 
sobre bens reversíveis. Quanto a este ponto, a conclusão a que se chega é de que a 
Agência, ao realizar mais de uma AIR sobre temas específicos relacionados a um tema 
maior e mais abrangente, demonstrou preocupação em avaliar os impactos decorrentes de 
medidas regulatórias relacionadas a diferentes faces de um mesmo tema, fator importante 
para uma AIR mais efetiva e detalhada. 

Idealmente, as condutas verificadas nos processos elencados acima demonstram a uma 
atividade regulatória atenta por parte da ANATEL, concluindo-se que outro aspecto 
importante para a atuação regulatória, é entender a importância da flexibilidade/
adaptabilidade, isto é, a importância de adequar as análises feitas e medidas já 
implementadas para que se possa atingir aquilo que é mais benéfico para a sociedade. 
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❱	9. Conclusão

O estudo aqui feito parte da premissa de que a existência de um procedimento decisório 
estruturado levará à prática de decisões mais transparentes e eficientes pelos órgãos 
reguladores que, em última instância, estarão mais alinhadas ao interesse público.

A AIR, enquanto procedimento de subsídio à tomada de decisões, corrobora com tal 
entendimento, pois conferirá maior transparência às etapas de análise e decisão dos 
reguladores, deixando à mostra todas as considerações que foram feitas durante cada 
etapa do procedimento – seja na definição do problema regulatório; seja na escolha 
das possíveis alternativas regulatórias; ou seja na análise dos impactos das alternativas 
identificadas -, e também levará a uma maior eficiência por permitir que os agentes 
reguladores tomem suas decisões considerando aquelas alternativas de maior proveito e 
menor impacto para a sociedade. 

Pelo exame feito no âmbito deste trabalho, observou-se que a ANATEL possui um 
arcabouço robusto relacionado à Análise de Impactos Regulatórios, tanto em termos 
normativos, quanto em termos práticos. 

Em termos normativos, foi possível observar que a Agência, desde antes da obrigatoriedade 
de realização da AIR a nível federal, já possuía dispositivos que regiam o procedimento a 
ser adotado pela Agência, os quais detinham a estrutura recomendada pelas organizações 
internacionais examinadas e que foram sendo melhor desenvolvidos ao longo do tempo, 
conferindo instruções mais detalhadas aos agentes reguladores as quais teriam o 
condão de levar a uma melhor AIR e, por consequência, a um procedimento com mais 
transparência e eficiência. 

Para fins da Teoria Processual Administrativa da Regulação de Steven P. Croley, a 
realização da AIR, enquanto parte de um processo regulatório mais amplo, contribui 
para o cumprimento de alguns dos requisitos por ele listados, como o de divulgação dos 
fundamentos de uma proposta de decisão; o de oportunização da participação social; o 
de tomada de decisões racionais e o de transparência e publicidade na motivação da ação 
regulatória. Nesse sentido, compreende-se que a adoção da Análise de Impacto Regulatório, 
tem o condão de não só melhorar a atuação de órgãos e entidades reguladoras, como a 
ANATEL, como também de possibilitar que sua atuação esteja mais direcionada ao alcance 
do interesse público, como aponta Croley em sua teoria. 

Pelo estudo feito, entendeu-se que houve evolução nas previsões relacionadas à AIR para: 
i) dar maior clareza as hipóteses de realização da AIR, com maiores diretrizes sobre a 
sua dispensa e inexigibilidade; ii) maior detalhamento nas etapas de AIR, de forma a 
instruir melhor o regulador; iii) conceder maior prazo para realização de consulta pública; 
iv) determinar maiores mecanismos de acompanhamento das medidas regulatórias 
enfrentadas; dentre outros. 

Apesar disso, entende-se que existem melhorias a serem feitas pela Agência, como por 
exemplo estabelecer a obrigatoriedade de consulta pública e prever, em suas resoluções, 
quais seriam as hipóteses de inexigibilidade e dispensa de AIR, com intuito de diminuir a 
margem de escolha dos agentes reguladores nesse sentido. 
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A respeito da prática da AIR em si, avaliada pelo exame dos Relatórios de AIR, foi possível 
observar que desde o princípio, os Relatórios detinham uma estrutura que cumpria com o 
recomendado pelas organizações internacionais. 

Sobre os elementos recomendados, o ponto que merece maior relevância diz respeito às 
metodologias de análise utilizadas. Como verificado, embora haja previsão de diferentes 
metodologias que poderiam ser utilizadas, a Agência se restringe, em quase toda a 
totalidade dos casos, a utilizar de uma análise de custos e benefícios qualitativas. 

Outras diferentes metodologias podem ser também capazes de possibilitar uma adequada 
análise de impactos, cabendo à Agência defini-las de acordo com o caso concreto, 
motivadamente. Ademais, a análise numérica dos impactos é também relevante para 
possibilitar a melhor tomada de decisões pela Agência, pois quantifica os riscos avaliados, 
deixando uma menor margem de interpretação quanto aos impactos levantados. 

Ainda sobre os Relatórios, vale mencionar que o estudo dos relatórios de AIR referentes 
aos processos citados no item 8.3, levou à conclusão de que a Agência, naqueles casos, 
esteve atenta à necessidade de atualização dos relatórios de AIR, seja por motivos formais 
ou materiais, demonstrando a preocupação de ANATEL na realização de suas AIRs, e 
ilustrando forma de melhorar a transparência e a eficiência. 

A melhoria da transparência, ocorreria com a documentação dos motivos e novas análises 
necessárias em cada caso e a da eficiência com atualização dos relatórios, para possibilitar 
que os impactos fossem melhor mensurados e a alternativa escolhida fosse, de fato, a mais 
adequada.
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