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Disponível em: 
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Índice Global de Competitividade WEF (2019)



Índice Global de Competitividade WEF (2019)

No seu país, o quão oneroso é para as empresas cumprir com os 
requisitos da administração pública (por exemplo, licenças, 

regulamentos, relatórios)?

Pontuação Posição no ranking

11,4 ↑ 141/141

Brasil no Índice Global de 

Competividade do WEF (2019)



No seu país, em que extensão barreiras não tarifárias (por exemplo, normas de 

produtos, requisitos técnicos e de rotulagem, etc.) limitam a capacidade de 

competição dos bens importados no mercado doméstico?

Pontuação Posição no ranking

40,4↓ 135/141

Brasil no Índice Global de 

Competividade do WEF (2019)

Índice Global de Competitividade WEF (2019)



Product Market Regulation Index (2018)



Custo Brasil em Comparação com os Países da OCDE



Lei de Liberdade Econômica

“o reconhecimento da vulnerabilidade do 

particular perante o Estado” (art. 2º, IV).

*“Existe a percepção de que no Brasil ainda prevalece o pressuposto
de que as atividades econômicas devam ser exercidas somente se
presente expressa permissão do Estado, fazendo com que o
empresário brasileiro, em contraposição ao resto do mundo
desenvolvido e emergente, não se sinta seguro para produzir, gerar
emprego e renda”.

*Exposição de Motivos da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019.



Decretos da Lei de Liberdade Econômica

“Revisaço”
Decreto 

10139/2019

Dispõe sobre os critérios e os procedimentos para a

classificação de risco de atividade econômica e fixação
de prazos para aprovação tácita.

Licenciamento 
4.0

Decreto 
10178/2019

Dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos

normativos inferiores a decreto editados por órgãos e

entidades da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional.

Internacionalização 
da regulamentação 

Técnica

Decreto 
10229/2020

Regulamenta o direito de desenvolver, executar, operar 

ou comercializar produto ou serviço em desacordo com 

a norma técnica desatualizada 

AIR
Decreto 

10411/2020
Regulamenta a Análise de Impacto Regulatório (AIR)



Decreto 10.178/2019



Níveis de Risco



Disponível em: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-

conformidade/produtos-e-servicos-regulados. Acesso em 27 novembro 2020.



Risco I

Risco II

Risco III

11 (11%)

25 (26%)

62 63%)



Decreto 10.139/2019

• 5,9 milhões

(5.876.143);

• 536 normas 

editadas 

todos os 

dias; ou 

• 774 normas 

editadas por 

dia útil.
Disponível em: 

https://ibpt.com.br/estudos/quantidade-de-

normas-editadas-no-brasil-30-anos-da-

constituicao-federal-de-1988/ Acesso em 27 

novembro 2020.

Disponível em: 

https://www.migalhas.com.br/amp

/quentes/197891/advogado-lanca-

livro-de-sete-toneladas-sobre-leis-

tributarias Acesso em 27 novembro 

2020.

https://ibpt.com.br/estudos/quantidade-de-normas-editadas-no-brasil-30-anos-da-constituicao-federal-de-1988/
https://www.migalhas.com.br/amp/quentes/197891/advogado-lanca-livro-de-sete-toneladas-sobre-leis-tributarias


Redução de 
60,6% 

472 atos a 
serem 

revogados/
consolidados

39,4% 
306 atos 
em vigor

Estoque Regulatório do Inmetro

Diretoria Total de Atos
Após a Revisão e Consolidação

Nº % de Redução

DCONF 543 165 69,6

DIMEL 233 139 40,3

CGCRE 01 01 0

GABIN 01 01 0

Total Inmetro 778 306 60,6



151

14

67

Projeção (Estoque e PAC Voluntários)

Compulsórias Supervisão de mercado e/ou caráter geral/transversal Voluntárias

86,7%

13,3%*

Estoque Regulatório Atual da Dconf

• Percentual considerando a Portaria Inmetro 194/2020, 
que estabelece a revogação de  mais 15 atos normativos, a partir de 01/01/2024.



Próximos passos



CONCLUINDO...

“A questão que perturba (...) concerne à missão específica do
Estado. O analista não pode mais se contentar em apontar o dedo
para uma imperfeição aparente do mercado a fim de invocar uma
ação do Estado para corrigí-la.
Tais imperfeições podem ser bem menos danosas do que se
acreditava até recentemente.
Sua correção pode engendrar a criação de mais custos, a ponto de
anular os benefícios pretendidos. O que o Estado faz, em realidade,
parece ter pouca relação com o que, em relação a prescrições
econômicas em matéria de imperfeições de mercado, poderia ser
considerado o seu papel.”

(MACKAAY; ROUSSEAU, 2015)




