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Guia de AIR da Casa Civil 

Processo da AIR 

 

Fonte: Casa Civil (2018) 



AIR: 

Elementos 

Essenciais 

1 Sumário executivo; 

2 Identificação do problema regulatório que se pretende solucionar; 

3 
Identificação dos atores ou grupos afetados pelo problema regulatório 

identificado; 

4 
Identificação da base legal que ampara a ação da Agência Reguladora 

no tema tratado; 

5 Definição dos objetivos que se pretende alcançar; 

6 

Descrição das possíveis alternativas para o enfrentamento do problema 

regulatório identificado, considerando a opção de não ação, além das 

soluções regulatórias, e, sempre que possível, opções não-regulatórias; 

7 Exposição dos possíveis impactos das alternativas identificadas; 

8 

Comparação das alternativas consideradas, apontando, 

justificadamente, a alternativa ou a combinação de alternativas que se 

mostra mais adequada para alcançar os objetivos pretendidos; 

9 

Descrição da estratégia para implementação da alternativa sugerida, 

incluindo formas de monitoramento e de fiscalização, bem como a 

necessidade de alteração ou de revogação de normas em vigor; 

10 

Considerações referentes às informações, contribuições e 

manifestações recebidas para a elaboração da AIR em eventuais 

processos de participação social ou outros processos de recebimento de 

subsídios de interessados no tema sob análise; e 

11 
Nome completo, cargo ou função e assinatura dos responsáveis pela 

AIR. 



Definição do Problema 
 

 

A etapa de identificação do problema regulatório é parte essencial para a construção de uma AIR 

de qualidade. Esta etapa requer uma dedicação especial dos servidores que elaboram a AIR, uma 

vez que somente a partir do problema corretamente definido será possível encontrar soluções 

efetivas. 

 

 

 

 

 

Evitar definição 
ampla Clareza no problema 

Indicação de causas 
e consequências 



Definição do Problema: Exercício Prático 
 

 

Proposta de Tema:  

 

 



 

 

Qual é o problema que a autarquia precisa resolver?  

 

 

Definição do Problema: Exercício Prático 

Por que isso é um problema? 

 

Quais são as consequências do problema? 

 

Qual a evolução do problema caso nada seja feito?    

 



E qual é o 

problema? 

 

 

-> Um problema mal formulado afeta o desenho das 

opções e, por consequência, a recomendação de 

política; 

 

 

-> O problema e sua magnitude representam o cenário 

de linha de base, ou o status quo. É a partir deste 

cenário que as alternativas serão comparadas. 

 

 

 



Problema: 

Exemplos 

1.1.  A questão a ser enfrentada pela ANCINE no que diz respeito 

ao tema mediação relaciona-se à possibilidade de ampliação da 

atuação da agência no sentido de possibilitar o oferecimento de 

assistência capacitada para facilitação do diálogo com objetivo de 

resolução das questões que envolvem as relações negociais 

entre os entes regulados e os conflitos que delas emergem. 

  

[...] 

 

1.6.No que se refere ao mercado audiovisual, embora não haja 

exemplos notórios ou reiterados de apresentação dos conflitos 

entre os agentes acima ao Poder Judiciário, é possível que estes 

permaneçam sem solução ou dificultando o desenvolvimento 

saudável das relações entre os agentes envolvidos. 

 

 

 

 



Problema: Exemplos 



Problema: 

Exemplos 



Definição do Problema 

P1 - Inadequação do tratamento do tema com relação aos padrões internacionais? 

P2 - Tomada excessiva de riscos? 

P3 - Regulamentar lei sobre o assunto?  

 

Objetivo: promover o alinhamento das políticas de remuneração com os interesses de 

longo prazo das seguradoras para evitar a tomada excessiva de riscos. 

 

 

Definição do Problema: Exercício Prático 



  

Definição do Problema: Exercício Prático 

Quais são as 
causas? 

Quais são as 
consequências? 



Definição do Problema 

Guia da Casa Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natureza do problema: risco inaceitável 

 

 

 

Definição do Problema: Exercício Prático 



1. Grupos afetados pelo problema e grupos afetados no caso 

de regulação; 

 

1. Guia: Quais grupos incorrerão nesses custos (sociedade, 

empresas, governo)? Como será a distribuição dos custos 

entre os diversos atores ou grupos? 

 

1. Tipologia de grupos; 

a. Setor regulado: Seguradoras: pequenas, grandes ou 

todas?; e Segurados; 

b. Autarquia; 

c. Cidadãos; 

d. Sistema Financeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos Afetados 

Fonte: Anvisa (REMAI) 



-> Qual é o status quo?  

● Resolução Bacen 3921/2010; 

● ICP 7 do IAIS: 

○ Susep é membro dos Comitês Técnico e de Estabilidade Financeira da 

Associação Internacional de Supervisores de Seguros. 

-> Bacen e CVM já supervisionam práticas de compensação? 

-> Regulação + fiscalização? 

-> Ações de comunicação?  

O que fazer? Definição das Alternativas  



Política de 

remuneração: 

Elementos de 

Desenho 

Elementos do Desenho de uma Política de Remuneração 

Escopo 

Obrigatoriedade de parcela de remuneração variável 

Obrigatoriedade de um percentual fixo a ser pago em ações 

Percentual e prazos mínimos para diferimento 

Previsão de Malus 

Parâmetros mínimos a serem considerados na definição do montante 

e da forma de pagamento em remuneração variável 

Remuneração do Diretor designado como responsável pelos Controles 

Internos desassociada das Unidades de Negócio 

Desempenho individual, da unidade de negócios e da supervisionada 

como um todo 

Possibilidade de Pagamento de um valor mínimo de bônus ou outros 

incentivos na entrada 

Previsão contratual de pagamentos vinculados à saída 

Responsabilidades da Administração 

Novas Propostas 

Métricas Financeiras e não financeiras influenciando o desempenho 

Envolvimento dos encarregados pela função de controle na 

implementação e monitoramento da política 

Comitê de Remuneração 

Limites quando da definição do montante a ser distribuído em 

remuneração variável 



Problema: Risco inaceitável 

 

-> Como os impactos podem ser 

avaliados?  

 

 

-> Há necessidade de quantificar os 

impactos? Por quê?  

 

-> Caso haja necessidade de 

quantificação, onde os dados podem 

ser obtidos? O custo de obtê-los é 

justificável?  

  

 

 

Exposição dos Possíveis Impactos 

Fonte: BIS (2010) 



Fonte: CEPS (2014)  



Casa Civil: Quais grupos incorrerão nesses 

custos (sociedade, empresas, governo)? Como 

será a distribuição dos custos entre os diversos 

atores ou grupos? 

 

 

 

 

 

Exposição dos 

possíveis 

impactos e sua 

distribuição 

Fonte: CEPS  (2014) 



Níveis 1 e 2: 

Viabilidade das 

Propostas  

Fonte: Guia Anvisa (p.39) 



-> É viável tecnicamente optar pela 

fiscalização?  

-> Qual seria o impacto dessa opção sobre 

a autarquia?   

-> Definir a política de remuneração é parte 

das atribuições legais da autarquia? 

-> A criação de uma norma é proporcional 

à magnitude do problema? 

-> Qual é a viabilidade política de aprovar 

uma norma para regular remuneração? 

 - Qual é o nível de compliance do 

setor com as normas da Susep?  

 - Qual é o período médio de 

ajuste?  

Níveis 1 e 2: 

Viabilidade das 

Propostas  



 

(a) Levantamento da experiência internacional no tratamento do problema 

regulatório; 

 

(b) Mensuração dos possíveis impactos das alternativas de ação identificadas 

sobre os consumidores ou usuários dos serviços prestados e sobre os demais 

principais segmentos da sociedade afetados; e 

 

(c) Identificação dos riscos envolvidos em cada uma das alternativas 

consideradas. 

 

 

 

AIR Nível 2 



Experiência Internacional 

 

❏ Existem experiências internacionais 

relacionadas ao problema identificado? 

 

❏ Como o problema foi tratado no cenário 

internacional? 

 

❏ É possível replicar as boas práticas 

internacionais identificadas para 

solucionar o problema no Brasil? 

 

 

AIR Nível 1  

ou  

Nível 2?  



Avaliando & 

Comparando 

Opções 

Guias/Documentos Métodos 

Casa Civil - Brasil - Análise Custo-benefício; 

- Análise Custo-efetividade; 

- Análise Multicritério; 

- Análise de Custo; 

- Análise de Risco; 

- Análise Risco-risco.  

Anvisa - Brasil - Análise Multicritério; 

- Modelo de Custo Padrão; 

- Análise de Custo-efetividade; 

- Análise Custo-Benefício; 

- Análise de Break-even. 

CEPS para Comissão Europeia - UE - Análise Custo-benefício; 

- Análise Custo-efetividade; 

- Análise Multicritério; 

- Análise de Menor Custo.   

Comissão Europeia - UE - Análise Custo-benefício; 

- Análise Custo-efetividade; 

- Análise Multicritério; 

- Análise de Custos de 

Compliance.   



Fonte: ANP (2015) 

Avaliando & 

Comparando 

Opções 



Fonte: CEPS (2014) 



Quando conduzir uma AIR? MPV 881/2019 

 

Art. 5º  As propostas de edição e de alteração de atos normativos de interesse geral de 

agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, editadas por órgão ou entidade 

da administração pública federal, incluídas as autarquias e as fundações públicas, serão 

precedidas da realização de análise de impacto regulatório, que conterá informações e dados 

sobre os possíveis efeitos do ato normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto 

econômico. 

Parágrafo único.  Regulamento disporá sobre a data de início da exigência de que trata 

o caput e sobre o conteúdo, a metodologia da análise de impacto regulatório, sobre os 

quesitos mínimos a serem objeto de exame, sobre as hipóteses em que será 

obrigatória sua realização e sobre as hipóteses em que poderá ser dispensada.  

 

 

 

 

 

 

 

AIR para todos 



Possíveis 

Caminhos 

...Que tipo de AIR se quer? Para quê e para 

quem?  

 

➾ Quando e porquê realizar AIR nível 1; 

➾ Quando realizar AIR nível 2; 

➾ Quais métodos mais adequados?; 

➾ Padronização de elementos centrais: valor 

estatístico da vida, taxa de desconto...quais 

outros?  

 

 



...Que tipo de AIR se quer? Para quê e para 

quem?  

 

➾ Estruturação interna do processo: 

○ Apoio da alta direção? 

○ Como funcionam atualmente os 

mecanismos de participação social e a 

transparência da tomada de decisão? 

 

 

Possíveis 

Caminhos 



➾ Qualidade da AIR é um problema em boa 

parte dos países; 

➾ Necessidade de definir melhor os casos em 

que AIR deve ser elaborada; 

➾ Reconhecer status quo como cenário de 

linha de base; 

➾ Susep:  

○ Tipologia de grupos afetados; 

○ Tipologia de Impactos; 

○ Principais métodos para o setor; 

○ Guia? Capacitação? Parcerias? 

➾ Setor regulado: apoio em um processo de 

"lookback"ou revisão de estoque? 

 

 

Possíveis 

Caminhos 



 

 

PRINCIPAIS LIÇÕES  
APRENDIDAS 



Não Presumir que 
a regulação é a 

resposta 

Dedicar tempo e 
esforço para 

mapear 
alternativas 

Evidências 
suficientes para 
identificação do 

problema 

A regulação deve 
ser proporcional 

Abrir espaço para 
participação 

Definir e 
apresentar os 

resultados 
esperados de 
maneira clara 

Transparência na 
divulgação das 

iniciativas 

Capacitar é 
preciso 

A AIR é uma 
necessidade da 

boa prática 
regulatória 



Obrigado! 


