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APRESENTAÇÃO
Prezados senhores, prezadas senhoras,

Em nome da Associação Brasileira de Agências de Regulação (ABAR), instituição criada em abril
de 1999, que reúne atualmente 63 agências reguladoras do Brasil, permito-me apresentar-lhes o nosso
XII Congresso Brasileiro de Regulação e 6ª Expo ABAR, que faremos realizar na cidade de Foz do
Iguaçu, no Estado do Paraná, nos dias 10, 11 e 12 de novembro de 2021.

Consideramos fundamental para as atividades desenvolvidas pelas agências reguladoras que seja
assegurada sua autonomia decisória, administrativa e financeira, observando-se sempre critérios técnicos para a
indicação dos dirigentes, evitando-se a vacância nos cargos e respeitando-se as decisões técnicas proferidas pelo
regulador.

Nosso evento, o maior das Américas com a temática inteiramente voltada à discussão da
regulação, terá como tema central “O Papel da Regulação e o Desenvolvimento Sustentável do Brasil”.

O contingenciamento de recursos próprios das agências reguladoras é um dos maiores entraves nesse
sentido. Ele compromete a fiscalização e o monitoramento da qualidade dos serviços públicos regulados e fragiliza
a confiança tanto dos investidores quanto da população, na medida em que inviabiliza as condições mínimas para
o exercício satisfatório das funções legais do regulador.

O papel da regulação deverá ser discutido em toda a sua importância, levando-se em conta os
diferentes agentes que atuam diretamente na prestação dos serviços concedidos, sejam entes privados
ou públicos, e as diversas relações que se estabelecem entre esses agentes e os Poderes Constituídos
– Executivo, Judiciário e Legislativo –, consideradas as três esferas da Administração Pública.

O País atravessa um período em que são discutidas e tomadas decisões econômicas
importantes, com ações voltadas à privatização de serviços e consequente diminuição do papel do
Estado na economia. Uma nova configuração que torna cada vez mais relevante o papel das agências
reguladoras, seja na harmonização dos interesses envolvidos nos serviços prestados à sociedade, seja
na sua implicação na qualidade de vida dos usuários.
As agências reguladoras são instrumento de defesa dos interesses mais amplos da sociedade e,
em sua posição, buscam representar o poder concedente perante as empresas prestadoras de serviços
de interesse público. Seu papel é fundamental para a promoção da cidadania nas relações de consumo.
Compreender as possibilidades e limites de atuação desses órgãos é importante para a
sustentabilidade tanto ambiental como econômica e social, considerando-se sempre uma relação de
direitos e deveres.
Experiências de êxito nesse sentido, nacionais e internacionais, serão apresentadas no decorrer
do evento, com foco no aperfeiçoamento contínuo da atividade regulatória, em seu impacto nas
relações de consumo e na qualidade dos serviços prestados à população, entre outros assuntos de
interesse.

Ao mesmo tempo, sublinhamos a importância de que as normas de referência editadas pelo Governo
Federal sejam sempre discutidas respeitando-se as normas emitidas pelas agências subnacionais, bem como as
práticas e peculiaridades locais e regionais.

É no contexto de tal debate, fundamental para o País, que a ABAR convida todos a participarem de nosso
evento: os que desempenham atividade econômica no Brasil, os que utilizam serviços públicos concedidos, os
que estudam e propõem normativas legais e regulatórias.
O XII Congresso Brasileiro de Regulação será, como tem sido nos últimos 20 anos, palco de discussões
importantes e profícuas para os novos tempos de prosperidade que todos almejamos para as futuras gerações.
Aguardo vocês em Foz do Iguaçu!
Abraço cordial,

Fernando Alfredo Rabello Franco
Presidente ABAR
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CONHECENDO A ABAR
A ABAR - Associação Brasileira de Agências de Regulação foi fundada em 08 de abril de 1999. É uma
entidade de direito privado, criada sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos e de natureza não partidária.
Seu objetivo é promover a mútua colaboração entre as agências associadas e os poderes constituídos, na busca do

aprimoramento da regulação, contribuindo para o avanço e consolidação desta atividade em todo Brasil.

A cada dois anos, a ABAR realiza o Congresso Brasileiro de Regulação que se constitui em ponto culminante das

atividades da Associação. É neste momento que se discute com mais profundidade a evolução da atividade regulatória
brasileira, na busca de seu aperfeiçoamento. É considerado o mais importante evento acerca deste tema no País.

Ao longo dos anos, a Associação tem investido na realização de congressos e encontros para a promoção de
estudos referentes à atividade regulatória e na realização de projetos de capacitação do corpo técnico das agências
reguladoras.
Na busca permanente por autonomia e independência, a defesa institucional das agências sempre mereceu
destaque. A formação e manutenção de grupos de entidades representativas de classes ou setores para ação política
em defesa da regulação é prioridade.

A ABAR, hoje, agrega 63 agências associadas (6 Intermunicipais, 25 Municipais, 28 Estaduais e 4 federais) e
possui parcerias cada vez mais empenhadas em contribuir para a solidez e avanço da regulação no País, fazendo
com que a atividade regulatória se torne, dia após dia, uma atividade respeitada e consolidada no Brasil.
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AGÊNCIAS ASSOCIADAS À ABAR
REGIÃO NORTE

AGÊNCIAS REGULADORAS FEDERAIS

AGEAC - Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre

REGIÃO SUDESTE

ARCON - Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará

ANCINE – Agência Nacional de Cinema

ATR - Agência Tocantinense de Regulação Controle e Fiscalização de Serviços Públicos

ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

AGERO - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia
ARSEPAM - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado

REGIÃO CENTRO OESTE

do Amazonas

ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica

REGIÃO SUDESTE
AGENERSA - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de

AGÊNCIAS REGULADORAS ESTADUAIS

Janeiro

REGIÃO CENTRO OESTE

AGETRANSP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes

ADASA - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal

Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro

AGEPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Mato Grosso do Sul

ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de

AGER - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do

São Paulo

Mato Grosso

ARSESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

AGR - Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos

ARSAE-MG - Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de

Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais
ARSP - Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo

AGÊNCIAS ASSOCIADAS À ABAR
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AGÊNCIAS REGULADORAS MUNICIPAIS
REGIÃO NORDESTE

REGIÃO CENTRO OESTE

AGERBA - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e

ARSEC - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá

Comunicações da Bahia

AGEREG - Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Campo Grande

ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará

AGER BARRA - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra

ARPB - Agência de Regulação do Estado da Paraíba

das Garças

ARPE - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco

AMAE - Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Água e Esgoto do Município de

ARSAL - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas

Rio Verde

ARSEP - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte
AGERSA - Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia

REGIÃO NORTE

AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe

AGERJI - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Ji-paraná

MOB - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos

AGERB - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis

AGRESPI - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Piauí

ARBEL - Agência Reguladora Municipal de Belém
AGEMAN - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus

REGIÃO SUL

ARP - Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos de Palmas

AGERGS - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do

ARSEP - Agência Reguladora de Serviços Públicos de Barcarena

Sul

AGERROM - Agência Reguladora do Município de Rolim de Moura

AGEPAR - Agência Reguladora do Paraná

AGRF - Agência Gurupiense de Regulação e Fiscalização

ARESC - Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Santa Catarina
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AGÊNCIAS ASSOCIADAS À ABAR
REGIÃO SUL

REGIÃO SUDESTE

AGR TUBARÃO - Agência Reguladora de Saneamento de Tubarão

AGERSA - Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro

AGESB - Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de São

de Itapemirim

Borja

ARPF - Agência Reguladora de Serviços Públicos de Porto Ferreira

AGESG - Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de São

AGRF - Agência Reguladora e Fiscalizadora – Departamento de Água e Esgoto de

Gabriel

Araçatuba/SP
ARSEMA - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Andradas

AGÊNCIAS INTERMUNICIPAIS
REGIÃO NORDESTE
ARSBAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Município de Natal

REGIÃO SUDESTE

ACFOR - Autarquia de Regulação, Fiscalização e controle dos Serviços Públicos de

ARES/PCJ - Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios

Saneamento Ambiental

Piracicaba, Capivari e Jundiaí

ARSAL - Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador

ARISB - Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais

AGERT - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Timon

SRJ - Serviço de Regulação de Saneamento de Jacareí

ARSER - Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados de Maceió
ARSETE - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina

REGIÃO SUL
AGIR - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços

Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí
ARIS - Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento
AGESAN - Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul
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HISTÓRICO DO CONGRESSO ABAR
Utilize o QR code para ter acesso à relação dos eventos já realizados (2000 a 2019)
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PÚBLICO-ALVO
Perfil do Público: Servidores de agências reguladoras, empresas

concessionárias e prestadoras de serviços públicos, especialistas e
entusiastas da regulação, acadêmicos, representantes da sociedade

Expectativa de público:

civil, estudantes das áreas de Direito, Economia, Contabilidade,

mais de 1.500 participantes

Engenharias e demais interessados.

VEJA COMO
FOI O
EVENTO
ANTERIOR

38

194

PALESTRAS
E DEBATES

TRABALHOS
TÉCNICOS
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OBJETIVOS DO EVENTO

Intercâmbio de experiências
exitosas entre Agências
Reguladoras com atuação nos
diversos segmentos da atividade
econômica

Promoção de debates sobre as
boas práticas regulatórias
objetivando a melhoria de
processos

i

Discussão de temas jurídicos e
institucionais da regulação
favorecendo o aperfeiçoamento
de normas e procedimentos
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METODOLOGIA CIENTÍFICA DO CONGRESSO
O evento terá início na manhã do dia 10 de novembro, com

as apresentações dos Trabalhos Técnicos Presenciais, que terão
sequência nos dias 11 e 12, conforme previamente estabelecido na
Programação do Evento.

Nos dias 11 e 12 haverá debates e palestras com a
temática regulatória, abordando as experiências exitosas e os

diversos assuntos que compõem a atuação das Agências
Reguladoras em suas atividades ordinárias.

DISCUSSÕES SETORIAIS DA REGULAÇÃO

DISCUSSÕES TRANSVERSAIS DA

Energia, Petróleo e Gás, Transportes, Concessões de

REGULAÇÃO

Rodovias, Saneamento Básico, Recursos Hídricos, Saúde e

Audiovisual.

Assuntos Jurídicos e Institucionais,
Transparência e Controle Social, Comunicação
e Estudos Econômicos.
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FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ
A cidade sede do evento
Um lugar para parar, respirar e sentir a
grandeza da natureza. Foz do Iguaçu é uma cidade
interiorana onde você pode estar em 3 países num
mesmo dia, e está preparada para receber os
turistas do mundo todo.

Foz do Iguaçu é um município brasileiro do
estado do Paraná. Sua população, conforme

estimativas do IBGE de 2020, é de 258.248
habitantes. A distância até a capital do estado é de
643 km.
As principais fontes de renda de Foz do Iguaçu
são o turismo, que alavanca também o comércio e a
prestação de serviços na região, e a geração de
energia elétrica. É o segundo destino de turistas
estrangeiros no país e o primeiro da região sul.
É

conhecida

internacionalmente

por

suas

atrações turísticas, que trazem visitantes do Brasil e
do mundo. As mais famosas são o conjunto de
quedas denominadas Cataratas do Iguaçu, no
Parque Nacional do Iguaçu e a Usina Hidrelétrica
de Itaipu.

CENTRO DE EVENTOS
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Rafain Palace Hotel & Convention

O Rafain Palace Hotel & Convention Center oferece 18.015m² de espaço moderno,

multifuncional e flexível, divididos em quatro complexos que se subdividem em até

31 ambientes e mais 17 salas de apoio para atender as necessidades do evento.
O Rafain Palace Hotel Convention Center ainda possui uma estrutura composta
por 210 apartamentos, 14 suítes e 63 mil m² de área de lazer assistida por equipe

de recreação.

LOCALIZAÇÃO
PRIVILEGIADA

WI-FI

AMBIENTES
CLIMATIZADO
S

Av. Olímpio Rafagnin, 2357 - Parque Imperatriz, Foz
do Iguaçu - PR, 85862-210

ESTACIONAMENTO ACESSIBILIDADE
E GARAGEM

FAÇA UMA VISITA AO
LOCAL DO EVENTO
COM TOUR 360º

OPORTUNIDADE
DE NEGÓCIO

LEGENDA

Entrada Auditórios
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ÁREA DE
EXPOSIÇÃO

Entrada para o evento

Estandes
Estandes
Estandes
Estandes

40m²
30m²
20m²
12m²
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PATROCINADOR MASTER
Estande de 60 m² com
montagem básica

Inserção do material
impresso na pasta dos
participantes (material
fornecido pelo patrocinador)

Menção de agradecimento
pelo mestre de cerimônias
na abertura e no
encerramento do evento

Inserção da logo no
material impresso do
evento

Inserção de logo na
sinalização interna e
externa do evento

Banner no site do evento
(material fornecido pelo
patrocinador)

10 inscrições cortesia
para o evento e 20
credenciais de expositor

Exibição de vídeo
institucional de 1 minuto
na abertura e no
encerramento do evento

Inserção da logo no website
do evento com hiperlink para
o site do patrocinador

Envio de 3 e-mail marketing para
o mailing do evento (material
fornecido pelo patrocinador)

Investimento: R$ 90 mil
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PATROCINADOR DIAMANTE
Inserção do material
impresso na pasta
dos participantes
(material fornecido pelo
patrocinador)

Menção de agradecimento
pelo mestre de cerimônias
na abertura e no
encerramento do evento

Inserção da logo no
material impresso do
evento

Inserção da logo na
sinalização interna e
externa do evento

Banner no site do evento
(material fornecido pelo
patrocinador)

8 Inscrições cortesia para
o evento e 16 credenciais
de expositor

Envio de 2 e-mail
marketing para o
mailing do evento
(material fornecido pelo
patrocinador)

Inserção da logo no website
do evento com hiperlink para
o site do patrocinador

Estande de 40 m² com
montagem básica

Investimento: R$ 70 mil
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PATROCINADOR OURO
Estande de 30 m² com
montagem básica

Inserção da logo no
material impresso do
evento

Envio de 1 e-mail marketing para o
mailing do evento (material
fornecido pelo patrocinador)

Menção de agradecimento
pelo mestre de cerimônias
na abertura e no
encerramento do evento

Inserção do material
impresso na bolsa dos
participantes (material
fornecido pelo patrocinador)

Inserção da logo na
sinalização interna do
evento

Inserção da logo no
website do evento com
hiperlink para o site do
patrocinador

6 Inscrições cortesia para
o evento e 12 credenciais
de expositor

Investimento: R$ 50 mil
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PATROCINADOR PRATA

Estande de 20 m² com
montagem básica

Inserção da logo no
material impresso do
evento

Inserção do material
impresso na pasta dos
participantes (material
fornecido pelo patrocinador)

Inserção da logo no
website do evento com
hiperlink para o site do
patrocinador

4 Inscrições cortesia para
o evento e 8 credenciais
de expositor

Investimento: R$ 35 mil
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PATROCINADOR
BRONZE
Estande de 12 m²
com montagem
básica

Inserção da logo no
material impresso do
evento

2 Inscrições cortesia para
o evento e 4 credenciais
de expositor

Inserção da logo no website
do evento com hiperlink
para o site do patrocinador

Investimento: R$ 25 mil
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COTA EXTRA – AGENCIAS ASSOCIADAS FEDERAIS E ESTADUAIS
Estande de 12 m² com
montagem básica OU 8
inscrições para o evento

6 Inscrições cortesia para
o evento e 4 credenciais
de expositor

Inserção da logo no
material impresso do
evento

Inserção da logo no website
do evento com hiperlink
para o site do patrocinador

Inserção do material impresso na
pasta
dos participantes (material
fornecido pelo patrocinador)

Investimento: R$ 23.340,00
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COTA EXTRA – AGENCIAS ASSOCIADAS MUNICIPAIS E
INTERMUNICIPAIS

Estande de 12 m² com
montagem básica OU 8
inscrições para o evento

Inserção da logo no
material impresso do
evento

6 Inscrições cortesia para
o evento e 4 credenciais
de expositor

Inserção da logo no website
do evento com hiperlink
para o site do patrocinador

Investimento: R$ 17.330,00
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COTA EXTRA – AGENCIAS ASSOCIADAS MUNICIPAIS c/ até 200 mil hab.

Inserção da logo no
material impresso do
evento

6 Inscrições cortesia para
o evento

Inserção da logo no website
do evento com hiperlink
para o site do patrocinador

Investimento: R$ 8.665,00

Realização
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Apoio Institucional

Organização
Local do evento

Informações Comerciais:

comercial@attpromo.com.br ou (48) 99852-2016

www.congressoabar.com.br
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