
Mostra registra avanços na Regulação brasileira 
 
 
Um conjunto de 35 painéis compõe a mostra que foi inaugurada juntamente 
com o Fórum “Uma Década de Regulação no Brasil”, promovido pela ABAR e 
FGV. 
 
Cada painel apresenta uma agência de regulação associada a ABAR, com uma 
ficha técnica simplificada e um conjunto de informações que buscam 
apresentar suas principais realizações. A Mostra traça, assim, um desenho do 
“estado da arte” da regulação no Brasil e deverá ser disponibilizada à visitação 
em aeroportos, rodoviárias, centros de compras e outros locais de afluxo de 
público.  
 
A popularização das atividades regulatórias e a aproximação com o público são 
objetivos que justificam esta iniciativa que foi elogiada por todos os visitantes 
do Fórum. 

 
Fórum comemora os dez anos da regulação 

 
 
 
 
 
Começou hoje o Fórum “Uma Década de Regulação no Brasil”, promovido pela 
ABAR e FGV. Para marcar o inicio do encontro técnico, foram identificadas dez 
personalidades que, no entender de comissão com técnicos das duas 
entidades, tiveram atuação destacada na construção da regulação brasileira 
nesta década. 
Foram homenageadas as seguintes pessoas: Alexandre Aragão, Dep. Arnaldo 
Jardim, Ex-Ministro Bresser Pereira, Ex-Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, Floriano de Azevedo Marques Neto, Jerson Kelman, José Mario 
Miranda Abdo, Luiz Guilherme Schymura, Maria Augusta Feldman e Ministro 
Nelson Jobim. 
Os agraciados receberam uma placa registrando o fato e o aplauso 
entusiasmado de todos. 
 
Por decisão da organização do evento, Marfisa Ximenes, Zevi Kan e Álvaro 
Machado receberam homenagens especiais já que, lembrados pela comissão 
avaliadora, foram retirados da relação anterior por atuarem na direção da 
ABAR. 
Todos os homenageados fizeram uso da palavra para salientar a importância 
do evento e o seu agradecimento pela homenagem prestada. 
 

Regulação em Debate - Abar e FGV realizam Fórum sobre os 10 anos de 
regulação no País 

 
A Associação Brasileira de Agências de Regulação – Abar realiza hoje(26) e 
amanhã(27), na cidade do Rio de Janeiro/RJ, o Fórum intitulado “Uma Década 
de Regulação no Brasil”, já considerado um dos mais importantes do setor. 



 
O evento acontece durante a comemoração dos 10 anos de regulação no País, 
onde será feita uma avaliação dos êxitos e conquistas do setor, o futuro da 
atividade regulatória e os caminhos necessários para a sua evolução. “O 
Fórum será um momento de avaliação e construção de estratégias voltadas ao 
futuro da regulação brasileira, para o qual todos estão convidados”, fala o 
diretor presidente da Abar , da Arsal – Agência Reguladora de Serviços 
Públicos do Estado de Alagoas e da Aderasa – Associação dos Entes 
Regulatórios de Água Potável e Saneamento das Américas, Álvaro Otávio 
Vieira Machado. 
 
A programação do evento contará com a presença de renomadas 
personalidades nacionais que atuam no setor, como também de autoridades 
que virão para o Fórum - Ibero Americano de Regulação, que acontece 
paralelamente ao seminário. Na oportunidade, serão homenageadas 
personalidades que se destacaram no setor da regulação nos últimos dez 
anos.  
 
São presenças confirmadas no evento, o Ministro da Defesa, Nelson Jobim, 
que participa do painel de abertura com o título “Políticas Públicas e 
Regulação: realidade e perspectivas”, o professor de Direito Administrativo da 
USP, Floriano Azevedo, o diretor geral da Agência Nacional de Energia Elétrica 
– Aneel, Jerson Kelman, o vice-diretor de Pós Graduação da Escola de Direito 
da FGV/RJ, Sérgio Guerra, o professor da Universidade de Harvard, Ashley 
Brown, o diretor geral da ANTT, José Alexandre Resende, o diretor da ANP, 
Victor Martins, entre outras autoridades. 
 
Durante o evento será lançada uma revista sobre regulação com o propósito de 
difundir a cultura regulatória. “Cada agência associada terá um espaço para o 
registro de suas atividades, artigos, além de confeccionar um painel contendo 
ações exitosas da agência, que será exposto no local do evento. Temos a 
intenção de que essa amostra torne-se itinerante, permitindo a divulgação da 
regulação em várias cidades brasileiras, em locais com grande fluxo de 
pessoas, como: shoppings, aeroportos, museus, rodoviárias, entre outros”, fala 
Machado. 
 
Segundo o secretário executivo da Abar, Ricardo Vieira, as inscrições foram 
encerradas superando as expectativas. “ A procura ultrapassou qualquer 
previsão mais otimista, o que nos faz prever o sucesso do evento”. 
 
O evento, que é uma realização em parceria da Abar com a Fundação Getúlio 
Vargas/RJ-FGV, acontecerá nas dependências do Hotel Pestana, em 
Copacabana/RJ. Maiores informações pelo site  da ABAR: www.abar.org.br. 
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