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MEMORANDO 
 

WORKSHOP PROFESSOR CLEVELAND PRATES  
CONSULTA PÚBLICA DA CASA CIVIL   

GUITA PARA ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO 
 
 
 

*** 
 
 
A TelComp realizou em sua sede, em São Paulo, um Workshop para debater 

Consulta Pública, aberta pela Casa Civil, que visa criar um guia para elaboração 

de Análise de Impacto Regulatório (AIR) pelas Agências Reguladoras e demais 

órgãos e entidades da Administração Pública. A Associação reuniu o professor da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV e FIPE), Cleveland Prates1, operadoras associadas, 

seu presidente-executivo, João Moura, além de sua equipe regulatória. O prazo 

para contribuições encerra-se no dia 17 de novembro. 

 

1. O Workshop 

 
 

O Professor Cleveland Prates apresentou estudos e documentos-base que 

orientaram autoridades internacionais na elaboração de seus processos de AIR e 

que foram consultados para a preparação do Guia. 

 

                                                                 
1 Mestre em Economia de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), bacharel em 
Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo (USP). É Sócio-Diretor da MicroAnalysis, tendo 
trabalhado na elaboração de pareceres e na coordenação de projetos nas áreas financeira, de regulação e de defesa 
concorrência nos mais diversos setores da economia. Foi Conselheiro do CADE – Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica, Secretário Adjunto de Acompanhamento Econômico (SEAE) do Ministério da Fazenda e 
Coordenador-Geral de Comércio e Serviços e de Investigação de Cartéis da mesma Secretaria. Prestou ainda 
consultoria para organismos governamentais nacionais (IPEA) e internacionais (UNCTAD e Banco Mundial).  
Fez parte do Conselho Federal do Fundo Gestor dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça e do Conselho do 
IBRE (Instituto Brasileiro de Economia) da Fundação Getúlio Vargas. 
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Ao longo da exposição do Professor, as Associadas TelComp puderem debater os 

conceitos apresentados, compartilhar sua experiência com a regulação da Anatel 

dirigida ao setor de telecom e identificar pontos para contribuição à Consulta 

Pública da Casa Civil. 

 

Os principais destaques do debate com o Professor Cleveland Prates e os pontos 

para contribuição mapeados seguem listados a seguir. 

 

1.1. Destaques 

 

a) Mínima intervenção – regular apenas quando necessário 

 

Diante de um problema concreto, o Regulador deve projetar alternativas de 

atuação e identificar quais delas são viáveis para o setor em questão, intervindo 

apenas quando necessário e se houver efeito líquido positivo (benefício maior que 

os custos gerados) para a sociedade. As normas publicadas devem atender à 

população e preservar retorno razoável às empresas, incentivando, de forma 

sustentável, objetivos socialmente desejáveis, como a atualização tecnológica, 

universalização de serviços e estímulo à competição. Além disto, os Reguladores 

devem continuamente verificar se normas em vigor tornaram-se obsoletas e/ou 

contraproducentes, hipótese em que devem ser revogadas. 

 

b) Avaliação da relação custo/benefício da intervenção pretendida para a 

sociedade e cada grupo envolvido, com base em dados e fatos. 

 

As AIRs devem conter cuidadosa avaliação da relação custo/benefício das 

alternativas de intervenção consideradas. Quando tecnicamente viável, devem 

conter avaliação quantitativa, baseada em dados, fatos e indicadores.  
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Além disto, os resultados devem ser apresentados de forma segregada para os 

diferentes grupos impactados (i.e., prestadoras de pequeno porte, prestadoras 

com poder de mercado, grupos de consumidores com necessidades distintas, 

etc.) 

 

c) Objetivos claros e quantificáveis para os regulamentos  

 

A AIR deve descrever com clareza os objetivos que se pretende atingir com a 

norma proposta, prevendo metas que possam ser quantificadas e verificadas 

posteriormente. Sem metas e métricas, a avaliação ex-post e subsequente 

correção de intervenções ineficazes fica prejudicada. 

 

d) Análise de Resultado Regulatório (ARR) – conclusão do “ciclo regulatório”; 

 

Estabelecidas na AIR as metas a serem alcançadas pela norma em debate, os 

resultados obtidos devem ser monitorados ao longo do tempo e avaliados em até 

dois anos após sua publicação por meio de uma nova análise – a Análise de 

Resultado Regulatório (ARR) – indicando eventuais ajustes ou necessidade de 

atualização das regras nela contidas. A ARR é a última etapa do ciclo regulatório, 

iniciado com os debates com a sociedade que precedem a própria AIR. 

 

e) Casos de dispensa de AIR 

Situações emergenciais podem justificar a edição de regulamentos sem a 

conclusão da AIR pertinente. Ainda assim, não se deve deixar de elabora-la e 

publica-la, mesmo que a norma em questão já esteja em vigor. Desse modo são 

revelados seus objetivos e, por consequência, torna-se possível avaliar 

criticamente seus resultados. 
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f) Clareza da linguagem e sumário executivo – o conteúdo acessível a todos os 

públicos. 

 

O texto e estrutura da AIR deve permitir que todos os públicos possam clara e 

resumidamente compreender o objetivo da norma em debate e as propostas 

contidas no documento.  

1.2. Tópicos do Guia e Pontos Mapeados para Contribuição. 

 

1. Ciclo Regulatório 
1.3. O que é AIR? 

 Não há metas claras (objetivos quantitativos e qualitativos) que permitam 
verificar posteriormente se a intervenção regulatória foi proporcional e 
eficaz 

2. Orientações Gerais 
2.1. Proporcionalidade e níveis de análise 

 Ausência de análise específica de aspectos técnicos, operacionais e 
sistemas impactados pela intervenção pretendida. 

2.2 Linguagem 
 Falta de clareza na exposição sobre questões relevantes (vide definição de 

novos produtos de atacado, como circuitos de alta capacidade, na CP da 
Anatel sobre o PGMC). Exposição circular, não sequenciada de tópicos. 

2.4. Participação Social  
 Não são expostas as conclusões alcançadas a partir do diálogo com órgãos 

e entidades públicas e que são determinantes para minuta de 
regulamento posta em Consulta. 

 Período de realização não favorável (durante o fim do ano) e prazo 
exíguo. 

3. Relatório de AIR 
3.1. Sumário Executivo 

 Falta de sumário executivo 
 Não há indicação de responsável pela coordenação dos trabalhos e pela 

AIR publicada, apenas de servidores envolvidos.  
3.5 Definição dos objetivos que se pretende alcançar 

 Ausência de metas claras que permitam posterior verificação da 
proporcionalidade e eficácia da intervenção regulatória (ARR).  

3.7 Análise dos Possíveis Impactos e da Estratégia de Atuação 
 Não são destacados instrumentos regulatórios existentes a serem 

eliminados 
3.8 Estratégia de Implementação, fiscalização e monitoramento 

 Falta de avaliação dos impactos lançados para a atividade de fiscalização 
da Agência e se haverá meios para garantir o enforcement dos 
regulamentos a serem publicados. 

3.9.Considerações sobre contribuições e manifestações recebidas ao longa da 
realização da AIR 
 O resumo sobre as contribuições recebidas deve separa-las conforme as 

“classes” de atores envolvidos. 
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4. Avaliação de Resultado Regulatório – ARR  
 Ausência de metas e métricas prejudica a avaliação ex-post e 

subsequente correção de intervenções ineficazes. 

   

2. Conclusão e próximos passos 

 

Finalizada a apresentação do Professor Cleveland e mapeados os pontos a serem 

objeto de contribuições, a TelComp comprometeu-se a repassar às Associadas a 

apresentação PowerPoint utilizada pelo Professor e posteriormente encaminhar 

minuta de contribuições à Consulta Pública da Casa Civil.  

 

*** 

 


