Elisabeth Braga
7 de junho de 2018

Conquistas da ANTT
• Deliberação nº 85, de 2016:
Dispõe sobre a AIR no âmbito da ANTT (institui o novo modelo e manual de AIR, define
circunstâncias em que a ferramenta é obrigatória, além de incentivar a discussão com as partes
envolvidas antes da consolidação da proposta).
Um dos objetivos da AIR: auxiliar a Diretoria na escolha da melhor opção regulatória
quanto à edição de atos normativos e decisórios;

Se tornou, assim, um instrumento de apoio importante à tomada de decisões da Diretoria
Colegiada

Conquistas da ANTT
• Capacitação sistemática dos servidores com cursos e oficinas modelados e oferecidos pela
própria ANTT, garantindo aprendizado contínuo;

• Disponibilização da AIR nos processos de participação social e interação com as áreas
internas envolvidas;
• Integração com as boas práticas de outros órgãos (participação da ANTT no Grupo de AIR
e na elaboração do Guia Orientativo da Casa Civil); e

Conquistas da ANTT
• Em 2017, foram concluídos 6 (seis) projetos da Agenda Regulatória.
5 (cinco) deles realizaram AIR;

 Modelos e regras operacionais de Postos de Pesagem Veicular;
 Revisão da tarifa promocional no transporte de passageiros;
 Revisão da Resolução sobre adequação dos serviços diferenciados no transporte de
passageiros;
 Regulamentação do Plano Trienal de Investimento do Transporte Ferroviário; e
 Sistema de cotas de transporte rodoviário internacional de cargas entre o Brasil e Peru.

A qualidade que a Diretoria espera da AIR
• Mapear outras alternativas além de “regulamentar” e “não regulamentar”, buscando outras
opções além das tradicionais;
• AIR com linguagem mais acessível ao público e que estimule contribuições da sociedade
baseadas em evidências (estratégia de envolvimento da sociedade com o processo de tomada de
decisão) .

• Levantar experiências e dados que demonstrem não somente o problema e sua magnitude, mas
também indiquem os possíveis impactos das alternativas de solução;
• Formular indicadores para acompanhar posteriormente se o objetivo foi atingido e prever
periodicidade de revisão da ação (revisitar a AIR após a implementação para acompanhar os
resultados); e
• Racionalizar o grau de profundidade da análise em relação à complexidade e potenciais impactos
da matéria.

A qualidade que se espera da AIR

Obrigada pela atenção!
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