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Análise de Impacto Regulatório - AIR



Ferramentas mensuração custos e benefícios - AIR

As informações sobre os custos e os benefícios podem ser de dois tipos: quantitativas e qualitativa. As

informações quantitativas são aquelas expressas em numeral (algumas vezes são expressas em

termos monetários)

1. Análise de Custo-Benefício (Quantitativa)

2. Análise de Custo-Efetividade (Quantitativa)

3. Análise Multicritério (Quantitativa e/ou Qualitativa)

4. Modelo de Custo-Padrão (Quantitativa)
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Processo Análise de Impacto Regulatório - AIR





• No ranking do Banco Mundial, que estuda 190 países, o Brasil fica na posição nº 123 na “facilidade
para fazer negócios”8;

• Em relação ao pagamento de impostos, o Brasil fica na posição nº 181;
• O Brasil é o recordista em tempo para cumprimento das OI relativas aos impostos. São necessárias

2038 horas por ano, quase o dobro do 2º colocado, que é a Bolívia, com 1025 horas;
• A FIESP estimou um custo anual médio da burocracia brasileira em R$ 46,3 bilhões, no ano de

2009;
• Em 2010, a burocracia era citada como o maior empecilho por 37% dos empresários;
• 90% das empresas responderam que o número excessivo de normas é a principal

dificuldade para o cumprimento das obrigações legais;
• Em levantamento realizado pela CNI em 2012, foi apontado que o excesso de burocracia

prejudicava a competitividade de 92% das indústrias brasileiras.

Fonte:
8. http://portugues.doingbusiness.org/rankings

Burocracia no Brasil
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A Carga Administrativa é um subconjunto dos Custos Administrativos. O que diferencia os outros
Custos Administrativo da Carga Administrativa é que os primeiros permanecerão mesmo que a
regulação seja retirada

Carga Administrativa

Carga Administrativa é parte dos custos administrativos e se refere as obrigações de informação - OI
impostas pelo Estado

Obrigação de Informação (OI) são obrigações decorrentes da regulamentação para fornecer
informações e dados ao setor público ou a terceiros

O modelo mais utilizado para mensuração da Carga Administrativa é o Modelo de Custo-Padrão (MCP)



Tarifa: custos salariais (mais despesas gerais, custos não salariais) para atividades realizadas 
internamente ou por hora, para prestadores de serviços externos;

Tempo: o tempo necessário para completar a atividade;

População: número de agentes afetados que devem cumprir com as OI;

Frequência: frequência de cumprimento das OI.

Fonte:
1. NETWORK, Standard Cost Model. International standard cost model manual. Measuring and reducing administrative burdens for businesses, 2005
2. EXECUTIVE, Better Regulation. Measuring Administrative Costs: UK Standard Cost Model Manual. Cabinet Office, Better Regulation Executive, 2005

Custo Atividade = Preço * Quantidade
(Tarifa * Tempo) (População * Frequência)

MCP - Carga Administrativa



QUAL A CARGA ADMINISTRATIVA ANUAL IMPOSTA AO CIDADÃO NO MOMENTO DO IMPOSTO DE RENDA?

• Número de declarações recebidas de PF pela Receita Federal/ano: 28.524.560
• Tempo médio preenchimento declaração: 3 horas
• Rendimento médio mensal por brasileiro: R$ 1.200,00
• Custo de 1 dia do cidadão = 1.200 / 20 dias úteis = R$ 60
• Custo de 1 hora de trabalho cidadão = R$ 60 / 8 horas = R$ 7,5/hora

Carga Administrativa = R$ 641.802.600/ano

Por exemplo, se este processo passasse por uma revisão onde se diminuísse em 1 hora o tempo necessário para o
preenchimento da declaração anual de IRPF, geraria uma economia da ordem de R$ 214 milhões/ano para os cidadãos.
Neste caso, podemos afirmar que houve simplificação administrativa.

Carga Administrativa = Tarifa Tempo * População Frequência
7,5 3 28.524.560 1

MCP - Carga Administrativa



Exemplo: no momento do imposto de renda são pedidos o preenchimento de 8 requisitos de dados: Nome, Filiação,
Dependentes, CPF, Endereço, Bens, Renda e Dados bancários.

Situação A - excluir a necessidade de envio de 4 requisitos: Filiação, Dependentes, Endereço e Dados bancários. 
Podemos afirmar que houve uma Simplificação Administrativa?

Situação B - Substituir 4 requisitos (Filiação, Dependentes, Endereço e Dados bancários) por um único requisito (gastos 
total com alimentação no ano). Podemos afirmar que houve uma Simplificação Administrativa?

Situação C – Duas opções para envio do IRPF:
a) Enviar cópias autenticadas, assinadas com firma reconhecida, dos 8 requisitos preenchidos a mão; ou
b) O envio de um formulário eletrônico, simples, com apenas um campo de, no máximo, 3 caracteres: tipo sanguíneo 

de algum dos seus tataravós com comprovação.

É POSSÍVEL SIMPLIFICAR SEM MEDIR?

Não é simples simplificar!



Desburocratização - Simplificação Administrativa



• Os países europeus passaram a adotar metas de redução da Carga Administrativa a partir da
“agenda de Lisboa” (2000) sobre crescimento econômico sustentável

• No começo de 2007, a Comissão Europeia adotou o “Action Programme for Reducing
Administrative Burdens”, onde foi estabelecido uma meta de redução de 25% para 2012

• No final de 2007, 15 países membros da EU tinham programas já estabelecidos metas para redução
da Carga Administrativa. Em sua grande maioria, as metas eram de redução de 25%

• Resultados de um estudo que utilizou um painel com 26 países europeus, sugeriu que a redução da
Carga Administrativa na ordem de 25% (meta estabelecida pela Comissão Europeia para 2012) teria
um efeito positivo no PIB da ordem de 1,62% (Poel, 2014)

Simplificação administrativa 
e crescimento econômico



Fonte: http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/49076145.pdf

Simplificação administrativa 
e crescimento econômico



Fonte: http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/49076145.pdf

Simplificação administrativa na Anvisa

• Compõe o Projeto Estratégico nº 5 da Anvisa

• Proposta de iniciativa regulatória para elaboração de Guia de Mensuração da 
Carga Administrativa aprovado em 06 de abril de 2018

• Piloto de mensuração da Carga Administrativa na revisão da RDC nº 185/2006

• Elaboração do Guia de mensuração da Carga Administrativa da Anvisa

“Simplificar aquilo que é necessário e eliminar aquilo que não é mais necessário”
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