
 

 
Anvisa e Aneel abordam o funcionamento do processo de Análise de 

Impacto Regulatório em palestra na CNseg 

Evento, que faz parte do Ciclo de Palestras sobre AIR no Setor Segurador, aconteceu em 

12 de julho 

Em 2018, a Casa Civil da Presidência da República lançou o Guia Orientativo para 

Elaboração de Análise de Impacto Regulatório (AIR), com a colaboração das agências 

reguladoras, tendo o objetivo de promover a formulação de regulação com base em 

evidências e fortalecer a disseminação de práticas voltadas à melhoria da qualidade 

regulatória. A prática de AIR surgiu no EUA nos anos 80 mas ganhou força no Brasil a 

partir da criação do PRO REG, em 2007 e já vinha sendo tratada por algumas agências 

reguladoras, como a Anvisa e Aneel, antes mesmo do lançamento do Guia da Casa 

Civil. Posteriormente, algumas agências elaboraram seus próprios Guias de AIR. 

Para esclarecer o funcionamento do processo de AIR nas agências nacionais de 

Vigilância Sanitária e de Energia Elétrica, participaram da palestra promovida pela 

CNseg, em 12 de julho, em sua sede, no Rio de Janeiro, a gerente-geral de 

Regulamentação e Boas Práticas da Anvisa, Gabrielle Troncoso, e o chefe de Gabinete 

Substituto do diretor-Geral da Aneel, Rodrigo Coelho, com mediação do professor de 

Direito Administrativo e Coordenador do Laboratório de Regulação Econômica da 

Faculdade de Direito da UERJ, José Vicente Mendonça. 

A Anvisa, informou Gabrielle, possui uma gerência de qualidade regulatória, que é 

vinculada diretamente a umas das diretorias do órgão e tem a função de orientar as 

análises realizadas pelas áreas técnicas e incentivar as boas práticas regulatórias. Uma 

boa prática regulatória, disse ela, nem sempre está relacionada à publicação de uma 

norma para tratar de um problema regulatório. “Antes de pensar em editar uma 

norma, o regulador deve analisar todas as alternativas possíveis, como os TAC (Termos 

de Ajuste de Conduta), FAQ, Guias, entre outras, sendo a primeira alternativa não 

interferir”, caso os custos regulatórios sejam maiores que os benefícios, por exemplo. 

Essa opção de não agir para enfrentar um problema regulatório, entretanto, não era 

muito utilizada na Aneel antes da agência começar a institucionalizar a AIR em 2012, 

informou Rodrigo Coelho, complementando Gabrielle, visto ser esta uma tendência 

cultural do regulador. Atualmente, disse ele, o que se busca é um equilíbrio entre a 

falta e o excesso de regulação. 



A palestra sobre Experiência nacional em Análise de Impacto Regulatório é a terceira 

do Ciclo de Palestras sobre AIR no Setor de Seguros, que ainda têm mais duas 

agendadas. Veja abaixo:  

19 DE JULHO: TEMA: Experiência Nacional em AIR: Exemplos de Implementação 

https://eventos.cnseg.org.br/eventos/evento/experiencia-nacional-em-air-exemplos-

de-implementacao/ 

26 DE JULHO: TEMA: Oficina de AIR 

https://eventos.cnseg.org.br/eventos/evento/oficina-de-air/ 

Sobre a CNseg 

A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 

Suplementar e Capitalização (CNseg) congrega as empresas que compõem o setor, reunidas em suas 

quatro Federações (FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap). A missão primordial da CNseg é 

congregar as lideranças das Associadas, elaborar o planejamento estratégico do setor, colaborar para o 

aperfeiçoamento da regulação governamental, coordenar ações institucionais de debates, divulgação e 

educação securitária e representar as Associadas perante as autoridades públicas e entidades nacionais 

e internacionais do mercado de seguros.  

Mais informações:  

Superintendência - Executiva de Comunicação e Imprensa da CNseg 

Superintendente-Executiva: 

Vera Soares 
Tel.: (21) 2510-7739 
vera.soares@cnseg.org.br  

Coordenação de comunicação e imprensa: 

Neide Fujioka 
Tel.: (21) 2510-7938 
neide.fujioka@cnseg.org.br  

Vagner Ricardo 
Tel.: (21) 2510 7713 
vagner.ricardo@cnseg.org.br  

Cláudia Mara Alcon dos Santos  
Tel.: (21) 2510 7814 
claudiamara@cnseg.org.br 
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