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PARTE 1

Causas que levaram à adoção das medidas compreendidas no projeto

1. Histórico da atuação das Agências Reguladoras no Brasil

No final da década de 1990, diante da necessidade de diminuição do “tamanho do Estado”, surgiu

na administração brasileira o Programa Nacional de Desestatização, o que fez com que, em alguns setores,

o Estado passasse a atuar, não mais como prestador único e direto de serviços públicos, mas como agente

regulador da prestação destes serviços.

O interesse que as agências reguladoras despertaram quando começaram a ser implantadas,

decorre, principalmente, do fato de que a retirada do Estado brasileiro da prestação daqueles serviços

ampliou sobremaneira a relevância da intervenção estatal regulatória nos setores que passaram a ser

explorados pela iniciativa privada.

A atividade fiscalizatória foi, pois, introduzida e fortalecida dentro desse novo processo, ficando de

certa forma consignado que seus objetivos deveriam ser alcançados por meio de ações com caráter de

orientação e punição.

O sucesso da ação fiscalizatória nas Agências passou a ser apurado principalmente em termos de

meta quantitativa. Na ANTAQ significava dizer que 100% dos agentes haviam sido fiscalizados em um

período de 3 anos, dedicando o mesmo esforço fiscalizatório a todo esse universo.

Neste cenário construiu-se, a partir da elaboração do arcabouço regulamentar e da prática, que

fiscalizar significa averiguar o cumprimento do normativo, identificar não conformidades e impor

penalidades, uma estratégia visivelmente alinhada à ideia de comando e controle (command and control),

moldando a elaboração de métodos de trabalho e enraizando-se como cultura na organização.

A experiência adquirida no modelo tradicional e a construção de uma base sólida do setor de

fiscalização da ANTAQ, através do desenvolvimento de normas, fluxos e sistemas confiáveis, foi de grande

importância para tornar possível as mudanças que se desenharam na Agência a partir de 2020.



2. Contexto para a tomada de decisão

Os anos se passaram e os desafios se modificaram. A sociedade brasileira e o setor sofreram

significativas transformações, tornando as relações entre os diversos players ainda mais complexas.

As empresas reguladas passam a requerer a diminuição dos encargos decorrentes da atividade

fiscalizatória, o consumidor passou a exigir padrões mais elevados na qualidade dos serviços prestados, a

sociedade demandou mais informação, e os servidores, cada vez mais experientes, passaram a reavaliar e

criticar os objetivos e os procedimentos de trabalho.

Se fizermos um levantamento desde o ano 2014 até o presente momento, verificamos um

significativo crescimento na quantidade do universo fiscalizado pela Agência, passando de 1272 empresas

naquele ano, para 1540 em 2016, alcançando finalmente o número de 2205 em 2022. Esse número

certamente continuará apresentando comportamento crescente, uma vez que todos os anos existe

relevante montante de novas outorgas aprovadas.

Além disso, os desafios adicionais se impuseram não somente sobre o quantitativo de players

fiscalizados. Eles também se deram pelo aumento da complexidade das relações dentro do ambiente

regulado, o que demandava uma progressiva alteração de padrões de fiscalização, incremento da oferta de

soluções fiscais e uma intensa capacitação dos agentes de fiscalização visando à construção de uma nova

visão sobre as fronteiras clássicas da fiscalização.

Em paralelo, o cenário de pessoal não se mostrava menos desafiador, com a redução consistente e

progressiva do quantitativo de servidores alocados à área de fiscalização da Agência, com uma perda de

11% do quadro de agentes fiscais entre os anos de 2016 e 2020.

Nestes termos, se tomássemos como base o modelo de fiscalização tradicional para resposta a este

novo cenário imposto, muito provavelmente seria suficiente o aumento quantitativo das fiscalizações,

sendo necessário esforços cada vez maiores para garantir a presença de fiscais, em ciclos não muitos

longos, em cada uma das empresas reguladas. Assim, o limite da relação “quantidade de fiscais x

quantidade de fiscalizações” logo atingiria sua saturação, sem a oferta de um incremento fiscal qualitativo

para entrega à sociedade. Em suma, a Agência estaria fazendo mais do mesmo.

Definia-se, portanto, um cenário-base de baixa resolutividade pelos meios tradicionais de

fiscalização, exigindo a tomada de decisão para um “divisor de águas”, um salto qualitativo, que levasse a

Agência definitivamente para um novo modelo de atividade fiscalizatória que empregasse três pontos

fundamentais, quais sejam:



a) Conferir mais efetividade às fiscalizações, dentro de um cenário em que o esforço estivesse

concentrado em ações fiscais customizadas para grupos de regulados que possuíssem

comportamentos similares;

b) Racionalização do uso de recursos, sobretudo considerando a realidade desafiadora do

quantitativo de servidores dedicados à atividade fiscalizatória da Agência; e

c) A necessidade de desenvolvimento de um modelo determinístico de suporte à decisão

d) de planejamento fiscal, que apontasse onde, quando, como e para quem deveria ser

direcionado o esforço de fiscalização.

Pois bem, estavam reunidos os elementos para o salto qualitativo na ANTAQ.



PARTE 2

Descrição das etapas já implementadas

A partir da tomada de decisão, os estudos iniciais apontaram para o objetivo central do projeto: o

desenvolvimento de estratégias voltadas para o alcance da conformidade regulatória, moduladas a partir do histórico

comportamental das empresas componentes do ambiente regulado da ANTAQ, ou seja, diferentes comportamentos

dos fiscalizados passaram a ser tratados com diferentes abordagens fiscalizatórias.

Vejamos que, de partida, o raciocínio central da ação fiscalizatória da Agência migrar do modelo dualístico de

alocação fiscal para uma modelagem seccionada e customizada em gradações de comportamento dos regulados,

concatenada com abordagens fiscalizatórias específicas, como veremos a seguir. Aqui, percebe-se que o foco sai da

atenção à penalização pela constatação de condutas infratoras, sem prejuízo da necessidade de sua aplicação quando

necessário, para o estímulo à conformidade fiscal do ambiente regulado.

Recapitulando a simbologia da famosa “pirâmide regulatória” desenvolvida por Ayres e Braithwaite

(Responsive Regulation, 1992), chegamos aos elementos/pressupostos conceituais básicos da fiscalização responsiva,

a saber:

a) A atividade fiscalizatória necessita de múltiplas formas de atuação e aplicação de sanções de

“seriedade escalável”;

b) O esforço fiscal empreendido deve ser piramidal, ou seja, as sanções mais pesadas são usadas

preponderantemente para o topo da pirâmide, formado por regulados com histórico de

inconformidade regulatória mais acentuado. Assim, sanções de maior intensidade são aplicadas com

menor frequência que aquelas direcionadas à base da pirâmide, de menor impacto sancionador;

c) Todas as formas de ação e sanções fiscais previamente estabelecidas devem ser efetivamente

utilizadas quando necessário. Denota-se, portanto, a necessidade de desenvolvimento e oferta de

um espectro de soluções fiscais mais amplas, com diversas ações a serem utilizadas para cada faixa

de conformidade regulatória; e

d) Os níveis mais altos de sanção são incentivos para que os níveis menores funcionem.



Figura 1 - Pirâmide de fiscalização

A tomada de decisão pela implementação do modelo de fiscalização responsiva na Agência passou

por uma outra decisão fundamental e decisiva, que acabou por determinar o grande diferencial da

incorporação do conceito de responsividade fiscal na ANTAQ. Ora, se o histórico de conformidade

regulatória dos players estaria diretamente relacionado ao modo como se daria a ação fiscalizatória da

Agência, que modelo determinaria a classificação de todo o ambiente regulado? A resposta encontrada

pela Agência foi inspirada nos Princípios 1 e 3 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

Econômico - OCDE (Regulatory Enforcement and Inspections, 2014): fiscalização baseada em evidências

(Evidence-based enforcement) e foco em risco e proporcionalidade (Risk-focus and proportionality).

Neste sentido, a Agência deu início ao desenho de uma modelagem de gerenciamento de risco

regulatório baseada no histórico comportamental dos fiscalizados, baseada no desenvolvimento de

indicadores divididos em 3 (três) tipos de risco, quais sejam:

a) Risco Primário: nível de risco caracterizado pela baixa propensão marginal ao cometimento

de infrações, representando um pequeno dano/impacto à conformidade regulatória;

b) Risco Potencial: nível de risco caracterizado pela média propensão marginal ao

cometimento de infrações, representando um dano/impacto médio à conformidade

regulatória; e

c) Risco Incidental: nível de risco caracterizado pela alta propensão marginal ao cometimento

de infrações, representando um dano/impacto alto à conformidade regulatória.



Figura 2 - Indicadores, tipos de risco e seus objetivos

Fonte: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ (2022)

O formato de desenho da modelagem de risco por meio do desenvolvimento dos

indicadores permitiu a agregação dos regulados por similaridade de risco fiscal, viabilizando o

agrupamento em 3 (três macro faixas), com sua respectiva correlação com os graus de frequência e

intensidade fiscais, conforme pode ser definido graficamente pela figura abaixo:

Figura 3 - Faixas de agrupamento dos regulados

Fonte: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ (2022)



Conforme pode ser observado na Figura 3, o grande objetivo do agrupamento é conferir ao

modelo a característica de progressividade, ou seja, quanto maior a propensão marginal ao

cometimento de infrações do regulado, maior a intensidade e frequência fiscais a serem adotadas

pela Agência na sua atuação fiscalizatória.

As 3 (três) macro faixas de agrupamento, embora de fundamental importância para a

materialização conceitual dos grupos de risco, ainda não conferiam ao modelo a precisão desejada

quanto à adequação aos critérios e frequência e intensidade, tampouco viabilizavam o modelo de

alocação piramidal de Ayres e Braithwaite, ensejando uma subdivisão das faixas que viabilizasse a

intenções iniciais.

Para tornar possível essa modelagem, a área de fiscalização da Agência decidiu por

apresentar um formato de agrupamento baseado no Triângulo de Pascal e na Sequência de

Fibonacci. A proposta atingiu o objetivo almejado, ou seja, não somente permitiu a segregação em

mais grupos de risco, como também possibilitou o aprofundamento do conceito de "intensidade e

frequência fiscais" com a manutenção de níveis quantitativos de fiscalização mais exequíveis.

Figura 4 - Modelo do triângulo de Pascal e Sequência de Fibonacci

Fonte: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ (2022)

Nestes termos, o modelo final de alocação não somente foi ao encontro dos pressupostos iniciais

do projeto, como também permitiu um perfeito relacionamento com a especificidade requerida para os

padrões e frequências fiscais previamente estabelecidos, com a seguinte formatação final:



Figura 5 - Modelo original da Pirâmide ANTAQ

Fonte: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ (2022)

Em 2021, após a realização de diagnóstico quanto a possíveis aprimoramentos a serem

implementados no modelo, observou-se que a manutenção de faixas fixas na pirâmide originalmente

adotada promovia uma rigidez na classificação dos regulados, de forma que os regulados somente

ascendiam na sua classificação de risco caso um outro regulado descesse de faixa. Tal fato não apontava no

caminho a ser perseguido pela Agência quanto ao estabelecimento de uma evolução conjunta de cada

ambiente regulado.

Nestes termos, visando garantir uma mobilidade conjunta que permita o ganho geral de

classificação de riscos de regulados em caso de melhoria nos perfis de risco da maioria dos players,

adotou-se a denominada “pirâmide maia”, com subgrupos de riscos definidos a partir da faixa de índice de

perfil de risco obtido, conforme se demonstra a seguir:

Figura 6 - Nova divisão de subgrupos de risco por Índice de Perfil de Risco (IPR)

Fonte: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ (2022)



Figura 7 - Novo formato da Pirâmide Responsiva ANTAQ

Fonte: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ (2022)

Por fim, cada regulado devidamente enquadrado em seu perfil de risco passa a ser fiscalizado a

partir de parâmetros de frequência e tipologia fiscais específicos, convergentes com a sua conformidade

regulatória junto à Agência.



PARTE 3

Próximas fases de implementação

Como parte de um processo de aprimoramento contínuo do modelo em que são considerados os

efeitos junto ao ambiente regulado e a percepção de gestores e equipes de fiscalização quanto à

adequação da modelagem às suas específicas micro realidades locais, encontra-se em fase final de estudos

o cruzamento dos perfis de risco dos regulados com os riscos de cada infração que compõe as Normas de

regência dos ambientes regulados pela ANTAQ,

O aprimoramento permitirá a formação do denominado “toolkit” fiscalizatório, onde os instrumentos

fiscais disponíveis para aplicação (Notificações de Correção de Irregularidades, Autos de Infração, etc) serão

customizados a cada combinação de risco (risco do regulado x risco infracional) com a definição dos

instrumentos a serem aplicados de forma escalonada, de maneira que situações de menor risco combinado

levem à adoção de instrumentos fiscais mais brandos, evoluindo para instrumentos fiscais de maior caráter

sancionatório à medida em que houver a elevação do risco combinado, conforme podemos observar na

Figura 9 a seguir:

Figura 8 - “Toolkit” fiscalizatório escalonado

Fonte: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ (2022)

Como se vê, a adoção da sistemática permitirá que o modelo de Fiscalização Responsiva adotado pela

ANTAQ evolua da adoção dos índices de perfis de risco já utilizados no nível de planejamento das

fiscalizações (frequência e intensidade fiscais) para a execução fiscal (incentivos x enforcement dos

instrumentos), em que a modelagem de risco será observada de modo integrado e contínuo para toda a

atividade fiscalizatória da Agência.



Ademais, encontram-se em andamento estudos que permitirão um aprimoramento ainda mais

relevante do modelo, com o desenvolvimento de denominada Fiscalização Responsiva 2.0 ANTAQ, com as

seguintes introduções:

a) cálculo dos Índices de Perfis de Risco por dimensão/perspectiva, permitindo a observação do

desempenho de risco por recortes (econômico-financeiro, jurídico-fiscais, operacional, atendimento

ao usuário, meio ambiente, etc) o que resultará numa avaliação fiscalizatória orientada a objeto,

migrando gradativamente o conceito para a denominada “Governança Fiscalizatória”, em que a

atuação fiscal da Agência será dada pela priorização de temas em perspectivas fiscais com

desempenho geral insatisfatório;

b) introdução de elementos qualitativos e comportamentais dos regulados à metodologia de cálculo

de risco fiscalizatório, por meio da incorporação da percepção de risco de gestores e equipes de

fiscalização regionais;

c) utilização da metodologia multicritério para a priorização, pesificação e definição de recortes para a

análise de risco fiscalizatório.



PARTE 4

Resultados observados

Primeiramente, é importante apresentar o nível de aceitação do mercado com relação às mudanças

metodológicas empreendidas, e já descritas durante o presente trabalho. Desde o início da aplicação da

metodologia responsiva no planejamento de fiscalização, o mercado sinalizou positivamente para a

mudança e aproveitou para se utilizar da divulgação das percepções positivas de riscos para se

fortalecerem e ganharem ainda mais respeito perante seus clientes.

Tal conduta foi considerada extremamente vantajosa, uma vez que as empresas, ao receberem

informações de uma classificação de risco positiva, divulgavam tal dado, comprometendo seus

colaboradores na manutenção daquela classificação. Ficou demonstrado que, salvo por eventual ajuste na

metodologia, a divulgação da percepção de risco se apresenta como instrumento responsivo eficiente para

que as fiscalizadas busquem a melhoria ou manutenção de sua classificação de risco.

Um segundo objetivo alcançado, o qual já era inicialmente buscado quando da escolha da aplicação

da metodologia responsiva, era utilizar de forma mais racional e inteligente os recursos humanos e

materiais da Agência, fazendo com que o fiscal pudesse estar presente onde e quando fosse mais

conveniente aos trabalhos fiscalizatórios.

A aplicação da metodologia possibilitou um planejamento eficiente das fiscalizações ordinárias,

deixando o fiscal mais livre para realizar as fiscalizações extraordinárias (solicitadas por outras áreas da

Agência e, principalmente, por demandas de ouvidoria) e fiscalizações de rotina (as quais permitem que o

fiscal esteja em campo, acompanhando as operações e, com isso, evitando a ocorrências de infrações e

diminuindo a assimetria de informações).

A partir da análise e compreensão dos dados obtidos pela experimentação da responsividade na

fiscalização, também foi possível observar um terceiro ponto de extrema importância: que existiram

cenários de redução no número de processos sancionadores, indicados pelo número de normativos

descumpridos pelas empresas reguladas, ou seja, o objetivo inicial tão almejado da conformidade

regulatória, parece responder satisfatoriamente à metodologia aplicada.

Ante tal cenário, ainda que a quantidade de fiscalizações (especialmente extraordinárias e de rotina)

tenha aumentado, observou-se o resultado inverso com relação à abertura de processos sancionadores,

conforme demonstra o gráfico a seguir. Ou seja, a metodologia se mostrou eficiente na redução de



processos sancionadores abertos na Agência, tão caros, duradouros e dispendiosos para a Administração

Pública e para o setor regulado, ainda que as ações fiscais tenham se intensificado.

Gráfico 1 - Evolução do quantitativo de fiscalizações por ano

Fonte: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ (2022)

Um quarto resultado que já se pode notar alcançado, de extrema importância, vem justamente para

solidificar a relevância da metodologia empregada para o alcance da conformidade regulatória. Tal

resultado foi observado quando da análise do comportamento das empresas de 2020 até o presente

momento dentro do modelo, entendendo que o movimento foi no sentido de regularização das condutas,

fazendo com que cada vez mais empresas compusessem o nível de risco A1, que pressupõe o melhor nível,

ou seja, a base da pirâmide, como demonstra o gráfico a seguir:



O gráfico acima demonstra que nos anos de 2020 e 2021, 50,21% das fiscalizadas se encontravam na

base da pirâmide, número esse que subiu para 80% em 2022.

Com base em tais elementos, buscamos demonstrar que o modelo de fiscalização baseado somente

em comando e controle tornou-se insuficiente para trazer o infrator à regularidade. Dentre as possíveis

alternativas de atuação do ente regulador, o modelo responsivo apresenta alternativas que podem

impactar positivamente na eficácia de sua atuação.

O modelo de fiscalização responsiva tem demonstrado potencial de reduzir os custos da regulação,

trazendo benefícios aos usuários dos serviços, conferindo maior inteligência à atuação do ente regulador e,

em última análise, conferindo maior eficácia às decisões estatais.

Ademais, foi fomentado no cenário observado a criação de incentivos para a correção dos desvios,

através de ferramentas fiscalizatórios aderentes ao problema enfrentado, afastando as medidas casuísticas

que geram distorções ao tratamento isonômico entre os regulados e enfraquecem a decisão do Regulador.

Da mesma maneira, a partir da implementação do modelo responsivo, foi possível individualizar o

comportamento do agente e a conduta por ele cometida, como forma de aferir a resposta do Regulador ao

evento de risco, gerando assim medidas dissuasórias de baixo potencial, de forma a transparecer para as

partes envolvidas que são proporcionais e adequadas as penalidades aplicadas.



Em suma, a mensuração de riscos que incorporam os fundamentos da regulação responsiva são

capazes de aumentar a eficiência da fiscalização, demonstrados a partir dos resultados obtidos a partir da

análise de de processos sancionadores e as fiscalizações realizadas no mesmo períodos, sejam elas

ordinárias, extraordinárias ou de rotina.
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