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São 7:00hs da manhã e três pessoas estão em um 
carro. A primeira delas é um alto executivo (E), 
que tem uma reunião importante às 7:30hs e é o 
dono do carro. Quem dirige o veículo é um 
motorista (M), empregado do executivo. O 
terceiro ocupante é o filho do executivo, um 
garoto (G) cujas aulas começam também às 
7:30hs e que detesta estudar. Às 7:05 o motor do 
carro quebra! Qual é o problema a ser resolvido? 

ENSSLIN (2001)



 



Porém...

Enxergamos o problema conforme um enquadramento



Enquadramentos comuns na Regulação

• Viabilidade Técnica
• Direito do Consumidor
• Percepção de Risco do Investidor
• Legalidade
• Alinhamento com o Superior
• Conjuntura Política



Enquadramentos...

• Costumam ser individuais
• São de difícil alteração
• Filtram o que vemos
• Parecem ser completos
• São “invisíveis”
• Geralmente são arbitrários

Importância de...

• Combinar diversos enquadramentos 
complementares (trabalho em grupo)

• Buscar ativamente outras perspectivas
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Identificação, contextualização e definição do problema

Coleta de evidências:
- Bases de dados internas e externas (IBGE, IPEA, Instituições, Associações)
- Resultados das atividades de fiscalização
- Informações da imprensa e mídias sociais
- Denúncias, reclamações e relatos (Ouvidoria e outros canais)
- Evidências da experiência internacional
- Pesquisas científicas e trabalhos acadêmicos
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Análise de causas e consequências

Principal metodologia: Brainstorming
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“Garantir um ambiente confortável para todos se sentirem 
à vontade de contribuir”
- Adiar julgamentos
- Encorajar ideias ousadas
- Buscar quantidade
- Construir ideias a partir das ideias já postas
- Manter o foco no tópico
- Uma conversa por vez
- Usar métodos visuais



Análise de causas e consequências

Principal resultado: Árvore de Problema
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Tipos de Problema na Regulação

Falha de Mercado Falhas Regulatórias

Monopólios Naturais
Assimetrias e Informação
Bens Públicos
Externalidades

Incentivos Perversos
Burocracia
Desconfiança nas Instituições

Riscos Inaceitáveis Falhas Institucionais

Saúde e Segurança
Sustentabilidade do Setor
Imagem da Instituição
Riscos Sistêmicos

Sobreposição ou Lacuna de 
Competências
Complexidade de Normas Editadas

Valores e Direitos Fundamentais Implementar Política Pública

Privacidade
Acessibilidade

Universalização de Serviços
Fomento



Problemas típicos na Anac

Situação Típica Candidatos a Problema

“Normas desatualizadas” Alto custo administrativo, falhas institucionais, insegurança jurídica, 
custos de compliance, incentivos desalinhados

Revisão de atos do DAC Descumprimento da lei de criação da Anac. Inexigibilidade de AIR.

Atualização de normativos da OACI, 
FAA, EASA...

Acompanhar painéis de discussão, aproveitar dados e 
fundamentação para a AIR na Anac

Desregulamentação econômica Falha regulatória (intervenção indevida). Atentar para assimetrias 
de informação e poder de mercado

Regulação econômica de aeroportos Monopólio natural

Falta de compliance Falhas regulatórias, criação de barreiras à entrada

Melhoria de processos Custos administrativos altos

Problemas de dispositivos superiores Falha institucional que requer coordenação da Diretoria com outros 
órgãos

Competência de outros órgãos Falha institucional que requer coordenação da Diretoria com outros 
órgãos



Trabalho em Grupo

• Introspecção x Extroversão
• Constrangimento de se trazer opiniões fora do consenso  

(Experimento de Asch)
• Efeito da hierarquia



Design Thinking
• Empatia (role playing)
• Agrupamento visual das ideias
• Prototipagem, Testes e Melhorias
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Nossas AIRs

Leilão de Eficiência Energética:
Um desenho institucional ineficiente para atingir os fins da política pública de incentivo de 
eficiência energética a partir de recursos de consumidores de energia elétrica.

Aeronaves Leves Esportivas:
Avaliar se a importação de ALE usadas é compatível com o atual modelo regulatório, bem como, 
se interfere com a fabricação nacional.

Bombeiros em Aeroportos:
Não explícito. 
Requisitos excessivamente exigentes impedindo o desenvolvimento de alguns aeroportos no 
Brasil.

Construção de Nova Pista em Congonhas:
Não explícito. 
Risco de acidentes no aeroporto.



Rotulagem Nutricional



Esquadrias


