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DRI 1 (DRI 6 – AR-2019-2020) 

Estudo sobre iniciativas que visem dar aos documentos técnicos 
produzidos pela Arsesp uma linguagem acessível ao público em 
geral 

DESCRIÇÃO 

Estudar a implementação de ações que visem conferir aos documentos 
técnicos produzidos pela Agência uma linguagem compreensível pelo público 
em geral. 

OBJETIVO 

Dar maior transparência e possibilitar maior participação social. 

PREVISÃO DE CONCLUSÃO 

2º semestre de 2020 
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1. INTRODUÇÃO  

O presente trabalho constitui um estudo sobre a implementação de ações que visem 

conferir aos documentos técnicos produzidos pela Agência uma linguagem 

compreensível pelo público em geral, visando promover a inclusão da sociedade nas 

discussões regulatórias. 

Essa prática almejada pela Arsesp consistirá em enfrentar grandes desafios típicos 

da linguagem técnica que perpassa a elaboração de normas, regulamentos e outros 

documentos no âmbito das atividades da Agência. 

Essa ação, pertencente à Agenda Regulatória, biênio 2020-2021 (AR 2020-2021), 

denominada DRI 1 - Estudo sobre iniciativas que visem dar aos documentos técnicos 

produzidos pela Arsesp uma linguagem acessível ao público em geral, surgiu de a 

partir de uma contribuição do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS), no 

contexto de uma consulta pública na qual a Arsesp disponibilizou a minuta da AR 

2019-2020 para dialogar com os cidadãos. 

A partir da contribuição do IDS, a sugestão foi acatada pela Agência e transformada 

em uma ação regulatória a ser desenvolvida pela Diretoria de Relações 

Institucionais. Isso reforça os princípios da Arsesp em ampliar a participação social 

no ambiente regulatório  

Ao longo dos anos, diversos interlocutores da Arsesp têm sinalizado para a 

importância desse tema, para o aperfeiçoamento do diálogo, especialmente com os 

usuários dos serviços regulados. 

Vale destacar, que alguns indicadores da própria da Agência, já sinalizavam para 

essa premissa, tal como as recomendações contidas nos Relatórios de Ouvidoria 

(2012 e 2013) e também pelo Relatório de Gestão de Ouvidoria (2013 – 2014). Além 

desses, outros indicadores mais recentes apontaram para essa necessidade, nos 

resultados da Pesquisa de Avaliação dos Serviços Prestados pela Arsesp, realizada 

em 2019/2020, pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – Seade. 

Neste Estudo será abordada a linguagem clara e simples no ambiente regulatório e 

o papel da Arsesp neste contexto. O projeto traz um breve histórico do movimento 

Plain Language Association International–PLAIN (Associação Internacional de 

Linguagem Clara – PLAIN) e suas ações em outros países e, também, sua ainda a 

atuação no Brasil. 
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Trata também da importante interação entre área de comunicação social com 

técnicos especialistas da Arsesp, a necessidade de uma capacitação longeva aos 

servidores sobre o tema, a relação direta deste Estudo no ambiente digital e 

sugestões de produtos de comunicação social que podem auxiliar à sociedade a 

compreender o âmbito da regulação no Estado de São Paulo com mais clareza. 

Vale salientar, por fim, que a despeito de ser um desafio de grande fôlego para a 

Arsesp, esse trabalho é também pioneiro no contexto das agências reguladoras 

brasileiras. 
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2. A LINGUAGEM CLARA NO AMBIENTE REGULATÓRIO 

 

“A linguagem clara é um direito civil” 

(Al Gore, 2015) 

 

Um dos maiores desafios de uma agência reguladora, braço da administração 

pública indireta, é estimular a participação popular e o controle social ao longo de 

todo o processo decisório.  

Com 13 anos de existência, após absorver os dez anos da expertise de sua 

predecessora, a Comissão de Serviços Públicos de Energia (CSPE), a Arsesp – 

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo tem buscado a 

árdua tarefa de informar clara e objetivamente os usuários e consumidores dos 

serviços de água e esgotamento sanitário, energia elétrica e gás canalizado sobre 

as decisões tomadas nas atividades regulatórias, dada a complexidade dos assuntos 

para o entendimento do público em geral.  

A Lei Complementar 1.025/2007 que rege a Arsesp, traz em seus artigos 4º e 5º a 

obrigatoriedade de dar publicidade de suas normas e regulamentos no Diário Oficial 

do Estado após realizar, em tempo hábil, consultas e audiências públicas antes que 

a norma entre em vigor, visando, assim, assegurar a transparência e a participação 

da sociedade no processo regulatório. Porém, esse instrumento de participação 

social nem sempre atinge esse objetivo.  

Vale destacar, que segundo a Pesquisa de Avaliação dos Serviços Prestados pela 

Arsesp, realizada em 2019/2020, pela Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados – Seade, com coordenação da Ouvidoria e da Diretoria de Relações 

Institucionais da Agência, o índice de consumidores que não conhecem1 ou nunca 

ouviram falar das consultas/audiências públicas realizadas pela Agência teve um 

resultado significativo: cerca de 84,4%.  

As pesquisas de satisfação realizadas pela Arsesp constituem um importante 

instrumento de transparência e contato direto com o consumidor dos serviços 

públicos. A cada dois anos são realizadas pesquisas que balizam as tomadas de 

decisões da Agência em diversas esferas de sua atuação. No entanto, é possível 

pensar em outras estratégias de aproximação, tal como a simplificação da 

linguagem. 

 
1 Grifo meu. 
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A Lei Federal nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, que 

regulamenta o direito constitucional de acesso à informação pública, representa uma 

mudança de paradigma em matéria de transparência, pois define que qualquer 

pessoa física ou jurídica tem direito ao acesso fácil e ágil às informações produzidas 

pelo Estado, pois elas são um bem público.  

No que tange ao assunto, a Arsesp realizou com sucesso a adequação de todas as 

informações disponíveis aos cidadãos em seu site oficial www.arsesp.sp.gov.br.   

A Agência também implantou suas bases de participação social com o Serviço de 

Informações ao Cidadão – SIC, em 2011, logo após a publicação da Lei federal nº 

12.527/2011 e do Decreto nº 58.052/2012, que trata de assegurar aos cidadãos o 

acesso pleno às informações públicas.   

Além do SIC, Agência criou a CADA - Comissões de Avaliação de Documentos e 

Acesso -, grupos permanentes e multidisciplinares instituídos nos órgãos e entidades 

da administração pública do Estado de São Paulo que atuam como interlocutoras do 

Arquivo Público do Estado na implementação da política de gestão de documentos 

e acesso à informação, conforme o Decreto nº 29.838/1989.  

Todas essas implementações na autarquia trouxeram, sem dúvida, mais 

credibilidade e transparência às ações tomadas pela Agência. Porém, com o passar 

dos anos, a Arsesp sentiu a necessidade de maior aproximação com os usuários, 

mais precisamente dos segmentos residenciais e comerciais de pequeno porte: um 

público carente de informações e que paga pelo que consome, mas muitas vezes 

não tem ideia do que está pagando. É para este público que o Estudo sobre 

iniciativas que visem dar aos documentos técnicos produzidos pela Arsesp em 

linguagem acessível ao público em geral irá mostrar que “comunicar clara e 

objetivamente” é o centro desse desafio. 

 

3. O PAPEL DA ARSESP: 

Sabemos que um dos objetivos principais das agências reguladoras é o de promover 

o equilíbrio das relações entre os agentes dos setores regulados, tal como ilustra a 

figura abaixo: 

http://www.arsesp.sp.gov.br/
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Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na complexa relação entre usuários, poder concedente e concessionárias, o 

primeiro passo para assegurar o equilíbrio de interesses muitas vezes divergentes é 

combater a assimetria de informações2. As concessionárias são detentoras do 

conhecimento no ambiente regulatório que envolve o setor. O poder concedente 

(governos municipais, estaduais e federal), termo usado frequentemente nos 

corredores de instituições públicas, também está, muitas vezes, capacitado em 

compreender assuntos relacionados à regulação. Mas, a Pesquisa de Avaliação dos 

Serviços Prestados pela Arsesp, já mencionada acima, aponta que as prefeituras 

“aprovam a linguagem utilizada em normas e comunicações destinadas às 

atividades de regulação, “mas identificam oportunidades de aprimoramento”, tal 

como mostra o gráfico a seguir:  

 
2 Grifo meu. 
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Gráfico 1  

E os consumidores residenciais e comerciais? Eles têm uma relação direta com a 

Agência Reguladora? Sabem qual é a função dessa instituição? Esta é uma 

preocupação que parte do pressuposto de que as funções de uma agência 

reguladora (instituição recente na história do país) são ainda pouco conhecidas pela 

população em geral e somente com a divulgação de suas atribuições e objetivos é 

possível criar uma relação de confiança entre os usuários e o órgão regulador. 

Além necessitar de uma forte publicidade dessa jovem instituição brasileira, as 

agências reguladoras se apropriam de uma linguagem extremamente técnica, que 

dificulta o diálogo com a sociedade. Alguns termos técnicos, habitualmente 

utilizados, se mostram “intraduzíveis” ao público em geral.  

 

Como explicar ao cidadão? 

 

O que é o Waac (Custo Médio Ponderado de Capital)? Um dos elementos que 

considerados na composição da tarifa pode influenciar a sua conta do gás. É o valor 

definido pela agência para remuneração dos investimentos realizados pela 

concessionária. 

O que é revisão tarifária ordinária ou extraordinária? Estudo que avalia os ativos, os 

investimentos de uma empresa e que acarretará em novas tarifas na prestadora de 

serviço de sua cidade? É diferente de um reajuste?  

Por que a conta de gás no estado de São Paulo tem um mecanismo chamado conta 

gráfica?  

O que significa a aplicação do fator de eficiência (fator X)? 

O que é a aplicação do fator de qualidade (IGQ) na conta de água? 

Vale ressaltar que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

*(IBGE, 2018), no Brasil, existem 11 milhões de habitantes que são considerados 

analfabetos e semianalfabetos, com dificuldades para ler e escrever qualquer bilhete 

simples. Isso reforça ainda mais o desafio da agência reguladora para tornar 

acessível os assuntos técnicos que impactam diretamente o usuário dos serviços 

públicos. 
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De acordo com o levantamento do Instituto Paulo Montenegro, o Indicador de 

Alfabetismo Funcional (Inaf), estudo que mede os níveis de alfabetismo da 

população brasileira entre 15 a 64 anos, mostra que: “dos alfabetos funcionais, cerca 

de 3 em cada 10 brasileiros têm muita dificuldade para fazer uso da leitura e da 

escrita e das operações matemáticas em situações da vida cotidiana, como 

reconhecer informações em um cartaz ou folheto ou ainda fazer operações 

aritméticas simples com valores de grandeza superior às centenas”. O levantamento 

mostra também que uma pequena parte da população brasileira que tem o privilégio 

de aquisição da cultura letrada, muitas vezes não compreendem textos do cotidiano, 

quiçá textos da linguagem culta, ou mesmo técnica.  

É neste cenário que esta ação da Diretoria de Relações Institucionais da Agenda 

Regulatória 2019/2020, “Estudo Sobre iniciativas que visem dar aos documentos 

técnicos produzidos pela Arsesp em linguagem acessível ao público em geral”, 

enfrentará um enorme desafio: o de equilibrar a complexidade textual de suas 

normas, documentos técnicos e interação com o consumidor com um estilo de 

escrever que seja mais direto, objetivo e claro.  

 

4. LEGISLAÇÃO:  

O principal marco nacional no contexto da transparência no setor público é a Lei de 

Acesso à Informação (LAI), já mencionada anteriormente.  

A LAI trata dos procedimentos que, obrigatoriamente, deverão ser adotados por 

órgãos municipais, estaduais e federais para garantir o acesso à informação pelos 

cidadãos. Destacam-se os seguintes artigos: 

Artigo 5º: É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que 

será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma 

transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão3”, 

Artigo 8º, parágrafo 3º, inciso I: Os sítios [...] deverão, na forma de 

regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:   I – conter 

ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de 

forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil 

compreensão4.   

Além da LAI, há também os decretos estaduais e lei municipal sobre o tema citados 

neste estudo, a saber: 

 
3 Grifo meu. 
4 Grifo meu. 
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Decreto no 53.963 - Política de Gestão do Conhecimento e Inovação, que trata entre 

outros aspectos:  

Artigo 1º - Fica instituída, no âmbito da Administração Pública Estadual, a 

Política de Gestão do Conhecimento e Inovação, tendo como objetivos: a 

promoção da transparência na gestão pública por meio do provimento de 

informações governamentais ao cidadão, possibilitando a crescente 

capacidade para participar e influenciar nas decisões político-

administrativas que lhe digam respeito; 

Decreto no 55.559, de 12/03/2010 - Governo Aberto:  Institui o Portal do Governo Aberto 

SP, que dispõe sobre o livre acesso a dados e informações não sigilosos da 

Administração Pública Estadual e dá providências correlatas da inovação e da geração 

e compartilhamento de conhecimento e informação na gestão pública, entre os 

dirigentes governamentais.  

Decreto no 58.052, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei Federal no 12.527, 

de 18 de novembro de 2011: 

Artigo 23, § 3º: conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o 

acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem 

de fácil compreensão. 

Lei nº 17.316, de 6 de março de 2020 - Institui a Política Municipal de Linguagem 

Simples nos órgãos da administração direta e indireta. 

Art. 1º - Fica instituída a Política Municipal de Linguagem Simples nos 

órgãos da administração direta e indireta do Município de São Paulo, 

incluindo a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas do Município, com os 

seguintes objetivos: I - garantir que a administração pública municipal utilize 

uma linguagem simples e clara em todos seus atos; II - possibilitar que as 

pessoas e as empresas consigam com facilidade localizar, entender e 

utilizar as informações da Prefeitura. Entre outros aspectos. 

(https://www.linguagemsimples.prefeitura.sp.gov.br/ ) 

 

5. A LINGUAGEM ESCRITA CLARA: A EXPERIÊNCIA DE OUTROS PAÍSES E NO 
BRASIL  

O movimento pela “Linguagem Clara” é discutido em diversos países, no Brasil, 

apesar de ser um tema novo, ganha força. Os primeiros passos sobre a “Linguagem 

Simples ou Clara” nasceram nas sociedades de língua inglesa, sob o nome de plain 

language.  

https://www.linguagemsimples.prefeitura.sp.gov.br/
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O site da Plain Language Association International–PLAIN (Associação Internacional 

de Linguagem Clara – PLAIN), instituição com sede no Canadá, reúne profissionais 

em diversos países e oferece a seguinte definição em português:  

Uma comunicação está em linguagem clara quando o texto, a estrutura e o 

design são tão claros que o público-alvo consegue encontrar facilmente o 

que procura, compreender o que encontrou e usar essa informação. Usar 

linguagem clara significa priorizar o leitor. Descobrir o que os leitores querem 

saber, de que informação precisam, e ajudá-los a alcançar suas metas. O 

objetivo é que o leitor consiga compreender um documento escrito em 

linguagem clara logo na primeira leitura. Mas linguagem clara não é só uma 

questão de texto. Também inclui design, diagramação e muito 

mais.(https://plainlanguagenetwork.org/plain-language/o-que-e-

linguagem-clara/) 

A seguir tecemos um breve relato sobre as experiências internacionais, em 

diferentes partes do mundo: América do Norte, Austrália, Europa e América Latina. 

 

Países de língua inglesa 

Estados Unidos da América 

Nos Estados Unidos as primeiras manifestações voltadas à linguagem mais simples, 

no âmbito governamental, datam a década de 70, quando foi editado decreto 

determinando que o Federal Register   Diário Oficial americano - fosse redigido nos 

‘termos leigos’, simples (be written in ‘layman’s terms), atendendo às manifestações 

do Conselho Nacional de Professores de Inglês, da época. No entanto, foi na década 

de 90 - no governo Bill Clinton - que o presidente declarou que “os textos e 

documentos do governo federal americano devessem constar do programa plain 

language”. Antes dele, o presidente Richard Nixon, exigiu que documentos e normas 

do governo federal fossem redigidos “para leigos compreenderem os textos”. E 

Jimmy Carter também ordenou o uso da linguagem simples. Contudo, foi no governo 

Bill Clinton que o assunto foi levado a termo, ficando à cargo do vice Al Gore por 

monitorar agências federais e incentivá-las a se comunicar em uma linguagem 

simples. 

(https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1080569907313376?journalCode=b

cqd). (tradução livre) 

Entretanto, somente 13 de outubro de 2010, o presidente Barack Obama assinou a 

Lei da Redação Clara, que obriga todos os órgãos federais a usar “Linguagem 

Simples” na redação de documentos para “melhorar a eficácia” e promover uma 

“comunicação que o público pudesse entender e usar”. A data se tornou o Dia 

https://plainlanguagenetwork.org/plain-language/o-que-e-linguagem-clara/
https://plainlanguagenetwork.org/plain-language/o-que-e-linguagem-clara/
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1080569907313376?journalCode=bcqd
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1080569907313376?journalCode=bcqd
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Internacional da Linguagem Simples. Um grande passo rumo à inclusão social. 

(https://www.fda.gov/about-fda/plain-writing-its-law/plain-writing-act-2010)  

 

Austrália 

Na Austrália, as iniciativas em torno da linguagem simples também vêm sendo 

implantadas desde meados dos anos 90, segundo o site do Gabinete da Assessoria 

Parlamentar do país (Office of Parliamentary Counsel – OPC).  

O governo havia manifestado o interesse em transmitir de maneira mais adequada 

o significado das legislações do país, e, no site mencionado acima, há diversos 

manuais, dentre eles: o Manual em inglês simples, editado pelo Escritório do 

Conselho Parlamentar, que destaca: 

(...) ativo no incentivo ao uso de linguagem simples na legislação e no 

desenvolvimento e uso de técnicas de linguagem simples. Além da 

participação do OPC em grandes projetos em linguagem simples, como o 

Projeto de Melhoria do Direito Tributário e o Programa de Reforma 

Econômica do Direito Societário, incorporamos a redação em linguagem 

simples a todos os nossos trabalhos. Este manual descreve algumas das 

técnicas que usamos. (https://www.opc.gov.au/drafting-resources/plain-

language).   

A implantação de novos formatos de redação e apresentação gráfica dos 

documentos legislativos australianos são sustentadas por uma estrutura com cerca 

de 50 redatores e editores, conforme pode ser constatado no documento do link 

acima.  

 

Reino Unido 

George Orwell, autor de obras visionárias da literatura mundial, como 1984, A 

Revolução dos Bichos, entre outras, curiosamente foi o precursor do movimento 

“linguagem simples” quando publicou o ensaio Politics and the English Language (A 

Política e a Língua Inglesa), no qual criticou especialmente a linguagem política. 

Neste ensaio, Orwell cita seis normas de como escrever bem e claramente:  

Nunca use uma metáfora, comparação ou outra frase feita que esteja 
acostumado a ver escrita. 

Nunca use uma palavra longa se pode usar uma curta que signifique o 
mesmo. 

 Quando possível eliminar uma palavra, sempre elimine. 

https://www.fda.gov/about-fda/plain-writing-its-law/plain-writing-act-2010
https://www.opc.gov.au/drafting-resources/plain-language
https://www.opc.gov.au/drafting-resources/plain-language
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Nunca use a voz passiva quando puder usar a ativa. 

Nunca use uma expressão estrangeira, una palavra científica ou um termo 
de jargão se puder pensar em uma palavra equivalente em seu idioma que 
seja de uso comum. 

Descumpra qualquer uma dessas regras antes de escrever algo que pareça 
estúpido. 

Atualmente, o Governo Britânico segue uma espécie de “Manual de Redação” que 

pode ser pesquisado no site https://www.gov.uk/guidance/content-design/writing-for-

gov-uk , que apresenta diversas dicas de como escrever concisamente, com clareza 

e fácil compreensão.  

 

Países de língua hispânica 

Chile 

Os esforços para promover o uso da linguagem simples no Chile são liderados pela 

Biblioteca do Congresso Nacional (BCN) que, desde 1940, desenvolve diversos 

serviços e produtos com o objetivo de facilitar o acesso e compreensão das leis.  

Em 2004, a Biblioteca do Congresso Nacional apresentou o programa “Lei Fácil”, 

iniciativa que visa facilitar para os cidadãos o entendimento das regras aprovadas 

pelo Congresso, de forma que possam acessar as leis em linguagem simples, clara 

e direta.  

O programa, desenhado em diferentes formatos e mídias, leva em consideração as 

características de seus públicos, como os cegos, a língua original e os estilos de 

compreensão dos textos. 

Quatro anos após o lançamento do programa, as buscas por estas leis 

representavam mais de 10% do total de visitas ao site da Biblioteca, ficando em 

quarto lugar como item mais procurado. Em 2008, a biblioteca passou a oferecer 

versões dessas leis em podcasts. 

 

México 

O México se tornou o primeiro país de língua espanhola, em 2004, a adotar o uso de 

linguagem clara nas comunicações entre o Governo e os cidadãos.  

Em 2004, o Ministério da Administração Pública elaborou o “Manual da Língua do 

Cidadão”, cujo objetivo é ajudar os servidores públicos a adotar uma linguagem que 

melhore a comunicação escrita em Administração Pública Federal.  

https://www.gov.uk/guidance/content-design/writing-for-gov-uk
https://www.gov.uk/guidance/content-design/writing-for-gov-uk
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O Plano Nacional de Desenvolvimento 2007-2012, do governo Vicente Fox, 

estabeleceu que a informação transmitida por órgãos e entidades governamentais 

devem ser “compreensíveis [...], confiáveis, claras e verdadeiras”.  

 

Colômbia 

No governo de Juan Manuel Santos, 2013, foi estabelecido que “toda a informação 

ao cidadão deve estar em linguagem clara”.  

No país foi criado o Guia de Idioma Claro para Servidores Públicos da Colômbia 

(Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos de Colombia- 

http://www.portaltributariodecolombia.com/wp-

content/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-

publicos.pdf )  

Atualmente, no país, a voz ativa do movimento é Aura Cifuentes, diretora do Governo 

Digital do Ministério de Tecnologias da Informação e Comunicação e coordenadora 

da equipe de inovação pública do governo da Colômbia. Cifuentes implantou no país 

os laboratórios de simplicidade, que são espaços de co-criação entre cidadãos e 

servidores públicos para reescrever textos em Linguagem Simples. Aura diz que “de 

nove em cada 10 colombianos acreditam que o Estado não se comunica 

claramente”.  

Alguns experimentos têm sido realizados pelo governo colombiano para resolver 

esse problema de comunicação, entre eles, o Programa do governo federal 

colombiano que pode ser pesquisado no link abaixo:  

https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-

ciudadano/Paginas/Lenguaje-Claro.aspx.                                                        

 

Argentina 

Na Argentina, em 2018, foi criada A Rede, um acordo entre o Senado da Nação 

Argentina, a Secretaria Jurídica e Técnica da Presidência da Nação e o Ministério 

da Justiça e Direitos Humanos da Nação. A Rede promove o uso de linguagem clara 

nos órgãos do Estado para garantir a transparência dos atos governamentais, o 

direito de compreensão e acesso às informações públicas.  

Desde então na Argentina foram reescritas: 276 leis. A Rede nacional criou duas 

redes regionais, em Buenos Aires e Mendoza. 

http://www.portaltributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf
http://www.portaltributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf
http://www.portaltributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf
https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Paginas/Lenguaje-Claro.aspx
https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Paginas/Lenguaje-Claro.aspx
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Saiba mais: http://lenguajeclaroargentina.gob.ar/conoce/  

A seguir o marco normativo argentino que ampara a promoção e o uso da linguagem 

clara: 

Legislación Nacional (Legislação Nacional) 

Decreto 258/2019 – Plan nacional anticorrupción (2019 -2023) 

Decreto 891/2017 – Buenas prácticas en materia de simplificación 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Resolución 54/2019 – Secretaría Legal y Técnica – 

Buenas prácticas para la redacción de textos normativos.  

Córdoba 

Acuerdo Reglamentario del Tribunal Superior de Justicia – 

Creación de un Comité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil. 

Mendoza 

Conformación de Comisión de trabajo de lenguaje claro – 

Creación por Resolución de Presidencia N°36.831 – 17 de septiembre de 2019. 

Formosa 

Acuerdo 3058 ANEXO I Acta N° 3058 –  

Guía de Lenguaje Claro en el Poder Judicial de Formosa. 

Buenos Aires 

Ley N° 15.184. – Promueve el uso y desarrollo de un lenguaje claro en los textos legales 

y formales emitidos por los 3 poderes del Estado provincial. 

 

 

Brasil 

Combater o "burocratês", "juridiquês", o "academiquês", “o economês”, é um 

trabalho hercúleo e requer um minucioso estudo de linguagem.  

Diversas regulamentações, no Brasil, mencionam a questão da “linguagem clara e 

simples”, mas observa-se, no entanto, que nenhuma delas mencionam diretrizes ou 

http://lenguajeclaroargentina.gob.ar/conoce/
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parâmetros para facilitar o entendimento dos textos escritos, nem dão referências de 

como o servidor público deve se comportar ao escrever um documento, uma norma, 

um estudo técnico.  

Existem diversos manuais da língua Portuguesa, mas nenhum voltado 

especificamente ao servidor público. Em pesquisa realizada para este trabalho, nota-

se que o tema tem tomado corpo em alguns estados. Mas é no município de São 

Paulo que tornou-se lei específica, tal como apresentado a seguir. 

 

São Paulo  

O núcleo da Prefeitura municipal (011). Lab, dedicado a criar, pensar e experimentar 

inovações no setor público, implantou o Programa de Municipal de Linguagem 

Simples, pioneiro no país. 

A partir desse programa foram elaboradas duas legislações, a saber: 

o Decreto nº 59.067, de 11 de novembro de 2019: institui o Programa Municipal de 

Linguagem Simples no âmbito da Administração Pública Municipal 

Lei n. 17.316, de 6 de março de 2020 institui a Política Municipal de Linguagem 

Simples; 

A Lei estabelece que: “as ideias, palavras, frases e a estrutura devem ser 

organizadas para que o leitor encontre facilmente o que procura, compreenda o que 

pesquisou e saiba utilizar a informação.  

Entre as diretrizes propostas vale destacar: 

linguagem respeitosa; palavras comuns; termos não discriminatórios; 

linguagem adequada para as pessoas com deficiência; explicar termos 

técnicos quando necessários; evitar siglas desconhecidas’”. Os servidores 

municipais passaram por capacitações, cursos e criaram o site 

https://www.linguagemsimples.prefeitura.sp.gov.br/ .  

 

O Governo do Estado de São Paulo lançou, em 2016, um guia de Orientações para 

Adoção de Linguagem Clara, material usado como referência neste estudo.  

O documento traz exemplos de como escrever claramente e um pequeno glossário. 

http://www.governoaberto.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2017/12/orientacoes_para_adocao_linguagem_clara_ptBR.pdf  

https://www.linguagemsimples.prefeitura.sp.gov.br/
http://www.governoaberto.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/12/orientacoes_para_adocao_linguagem_clara_ptBR.pdf
http://www.governoaberto.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/12/orientacoes_para_adocao_linguagem_clara_ptBR.pdf
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Ceará 

O Íris - Laboratório de Inovação e Dados, do Governo do Estado do Ceará, também 

é um exemplo de implementação de linguagem simples. Desde o ano passado, o 

Estado tem investido em cursos de capacitação para servidores públicos liderado 

por uma das vozes mais importantes desse movimento: Heloisa Fisher5.  

O Íris está em plena pesquisa exploratória sobre o tema. Saiba mais no link: 

https://www.ceara.gov.br/2020/08/25/conheca-a-experiencia-da-linguagem-simples-

no-governo-do-estado-do-ceara/ 

 

Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul 

De acordo com o Guia de Orientações Para Adoção a Linguagem Clara, do Governo 

do Estado de São Paulo, os estados do Paraná, Espírito Santo e Rio Grande do Sul 

apresentam estudos e implementações sobre o tema.  

No Paraná há o Manual de Comunicação Escrita Oficial do Estado do Paraná 

(http://www.arquivopublico.pr.gov.br/Pagina/Manual-de-Comunicacao-Escrita-

Oficial-do-Estado-do-Parana).  

No Espírito Santo, a Secretaria de Estado de Controle e Transparência do estado, 

em publicação de 2015, voltada à Modernização e Ampliação do Portal da 

Transparência, dispõe que a informação seja disponibilizada de maneira que o 

usuário tenha entendimento de seu conteúdo, de acordo com o seu perfil e que para 

o cidadão comum a linguagem seja amigável, simples e pedagógica. 

(https://secont.es.gov.br/Not%C3%ADcia/novo-portal-da-transparencia-e-destaque-

em-congresso-de-gestao-publica).  

No Estado do Rio Grande do Sul, não há qualquer referência à prática de Linguagem 

Clara em sites do governo estadual, mas destaca-se a Cartilha de Acesso à 

Informação para Câmaras e Prefeituras. A Cartilha, edição 2018, apresenta de 

maneira iterativa e bem ilustrativa informações públicas de grande importância.   

 

 

 

 
5 Fischer é jornalista e empreendedora brasileira, que atua no campo da “Linguagem Simples”, desde 2016. Escreveu o 
livro "Clareza em textos de e-gov, uma questão de cidadania”. É fundadora da Comunica Simples. 

https://www.ceara.gov.br/2020/08/25/conheca-a-experiencia-da-linguagem-simples-no-governo-do-estado-do-ceara/
https://www.ceara.gov.br/2020/08/25/conheca-a-experiencia-da-linguagem-simples-no-governo-do-estado-do-ceara/
http://www.arquivopublico.pr.gov.br/Pagina/Manual-de-Comunicacao-Escrita-Oficial-do-Estado-do-Parana
http://www.arquivopublico.pr.gov.br/Pagina/Manual-de-Comunicacao-Escrita-Oficial-do-Estado-do-Parana
https://secont.es.gov.br/Not%C3%ADcia/novo-portal-da-transparencia-e-destaque-em-congresso-de-gestao-publica
https://secont.es.gov.br/Not%C3%ADcia/novo-portal-da-transparencia-e-destaque-em-congresso-de-gestao-publica
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6. O CONTEXTO DA ARSESP E DE OUTRAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

 

No levantamento realizado para este Estudo não há registro oficial em outras 

agências reguladoras de projeto sobre o tema “Linguagem Simples ou Clara”.  

Foi apurado que a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) ofereceu um 

curso6 de capacitação sobre o tema, com carga horária reduzida diante da 

complexidade que é o assunto de energia elétrica. 

No âmbito da regulação, este Estudo da Arsesp será pioneiro! 

 

A Arsesp  

O ponto de partida para este Estudo é o reconhecimento de que um determinado 

termo técnico pode não ser compreendido pelo cidadão, que não domina a 

linguagem regulatória. Sabe-se que no tripé da regulação – poder concedente, 

prestador de serviço e usuário, o que possui menor representatividade no ambiente 

regulatório são os usuários/consumidores, sobretudo dos seguimentos residenciais 

e comerciais de pequeno porte.  

Vale ressaltar, que essa não é uma dificuldade restrita ao campo de atuação da 

Arsesp, outras agências reguladoras brasileiras enfrentam o mesmo desafio. Vimos 

anteriormente que a administração pública direta apresenta algumas propostas, tais 

como, guias, manuais etc., mas ainda há um vasto campo a ser conquistado nessa 

articulação entre o gestor e o cidadão. A prefeitura de São Paulo é um bom exemplo 

a ser seguido, especialmente pela lei publicada referente ao tema. A etapa de 

pesquisa realizada para este Estudo, indicou a necessidade de capacitação do 

corpo técnico da Agência e mais ainda fazê-lo entender sobre a importância de 

simplificar os textos dos documentos públicos. Essa é a premissa básica para o 

sucesso deste trabalho.  

Os profissionais – técnicos, administrativos e de comunicação - precisam ter o 

entendimento de que redigem documentos e normas para toda a sociedade, e 

que a informação de qualquer ação realizada pela Agência deverá ser compreendida 

por todos os públicos. A cultura de uma instituição pública deve perpassar por 

essa transformação, sendo a capacitação de seu quadro funcional, um fator 

essencial.  

 
6 Responsável pelo curso: Heloisa Fischer. 
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Gerência de Comunicação Social da Arsesp: instância de transformação 

É na Gerência de Comunicação (GCOM) da Agência que a etapa mais importante 

de decodificar uma norma, um regulamento ou uma notícia, acontece. Os 

profissionais de comunicação são - pela própria natureza da atividade - os 

responsáveis por passar a mensagem de forma clara, objetiva e acessível. No 

entanto, no ambiente regulatório, essa característica da profissão torna-se ainda 

mais desafiadora, dada a complexidade da linguagem. 

A GCOM, embora detenha um quadro reduzido de profissionais, enfrenta esse 

desafio em várias frentes e ferramentas, digitais ou não, tal como segue: 

 

 

Site - atualizado diariamente com informações, notas, 

avisos, matérias e documentos.  

 

 

Redes Sociais – Redes sociais atualizadas frequentemente: 

Facebook, Instagran, Linkedin, Twitter e YouTube. As Redes 

sociais têm o intuito de buscar maior interação com o público em geral divulgando 

campanhas educacionais dos três setores. As publicações são produzidas internamente 

com “olhar” para o usuário/consumidor. 

Materiais Institucionais - cartilhas de direitos e deveres, relatórios anuais, relatórios 

de saneamento enviado a gestores municipais; 

 

 

 

 

http://www.arsesp.sp.gov.br/Documentosgerais/Cartilha_%20usuario_gas.pdf
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Boletim digital - Arsesp na Rede - é outro produto 

produzidos pela Gerência de Comunicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanhas educativas 

para mídias sociais 

 

 

 

 

Releases  
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Home de Notícias  

 

 

 

 

 

7. MAPEAMENTO DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA ARSESP 

 

A equipe multidisciplinar que compôs o grupo de trabalho desta ação - DRI 1 da Agenda 

Regulatória (2020/2021) - realizou um diagnóstico da maioria dos documentos 

produzidos pela Agência, que consistiu num passo importante para selecionar o que deve 

ou não sofrer modificações textuais para a compreensão do público em geral. O norteador 

dessa seleção, foi o princípio de que a Linguagem Simples ou Clara tem como objetivo o 

entendimento do cidadão leigo. Desse modo, todo documento de uma instituição pública 

divulgado para pesquisa do cidadão deve ser o mais esclarecedor possível.  

A seguir alguns dos principais documentos:  

Deliberações 

Notas Técnicas 

Relatórios Circunstanciados  

Termo de notificação de Saneamento – TNS 

Auto de infração 

Parecer técnico da defesa 

Relatório e voto (reuniões de diretoria) 

Atas de reuniões 

Minuta de deliberação para colocação em consulta pública 
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Relatório e voto para colocação em consulta pública 

Emissão de aviso e regulamento para consulta pública 

Documento com manifestação da Arsesp frente às contribuições da Consulta Pública. 

Resumos Técnicos dos Projetos de P&D (Gás e Saneamento) 

Aviso e regulamento de Consultas e Audiências Públicas.  

Projetos: Manaciais, Regulação SunShine, Procalt, Fundo Municipal de Saneamento 

Básico. 

 

 

No quadro acima há sugestões de tipos de documentos, o nível de possibilidade de 

decodificação dos textos originais para textos mais claros e de linguagem simples, para 

qual público-alvo que este documento foi redigido, e a importância e possibilidade técnica 

para esta transformação. A partir deste diagnóstico analisa-se se caberá ou não a produção 

de materiais de apoio como, por exemplo, notas explicativas, cartilhas, vídeos explicativos 

e vídeos de animação.  

 

Para todo este processo, enfatiza-se a necessidade de um grupo pré-estabelecido no 

quadro de funcionários da Arsesp, terceirizado ou não, já capacitado, para a elaboração 

deste complexo trabalho.   

 

Exemplo:  
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Deliberações 

Nível de possibilidade – Difícil adaptação (conteúdo não permite simplificação de 

linguagem);  

Importância ou possibilidade: Importante. Contudo é possível fazer em partes, pois 

o conteúdo exige abordagem técnica; 

Materiais: há necessidade de nota explicativa. Dependendo do tema há como 

elaborar vídeos explicativos ou animação;  

Público-alvo: Todos. Usuários, prestador, poder concedente, associações, órgão de 

controle, entidades da sociedade civil, órgão de defesa do consumidor, imprensa.  

 

8. CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES  

 

Ao realizar este Estudo (DRI-1 – Agenda Regulatória Biênio 2019-2020) concluiu-

se a necessidade de capacitação aos servidores da Agência.  

A Escola Nacional de Administração Pública-ENAP – instituição reconhecida pelos 

servidores públicos, traz em sua grade, no módulo Ética e Cidadania, o curso: 

Primeiros passos para uso de Linguagem Simples, desenvolvido pela instituição, 

em parceria com a jornalista e pesquisadora renomada no assunto, Heloísa 

Fischer.  

Essa capacitação tem por objetivo apresentar diretrizes para a produção de textos 

informativos com linguagem simples, que sejam mais fáceis de serem lidos e 

compreendidos pela maior parte dos cidadãos. O curso mostra que a “linguagem 

simples apresenta-se, ao mesmo tempo, como uma causa social e uma técnica de 

comunicação”.  

Na internet existem cursos da jornalista Heloísa Fischer, precursora deste conceito 

“Linguagem simples”, no Brasil. Heloísa atua neste campo desde 2016, escreveu o 

livro "Clareza em textos de e-gov, uma questão de cidadania", e é fundadora da 

Comunica Simples, consultoria usada também como base para este Estudo.   

Segundo Fischer, não adianta a informação estar acessível se o cidadão não 

entente o que lê.  

Muitas vezes a informação que é apresentada, seja ela na 

transparência ativa (quando o cidadão solicita a informação) ou na 

passiva (quando o órgão disponibiliza a informação na internet) tudo 

de acordo com a Lei da Transparência. Mas não adianta 

absolutamente nada se o usuário não entende”.  Ainda segundo a 
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jornalista, “um texto com clareza demanda muitas horas de trabalho, 

porque é mais fácil você produzir uma escrita floreada, longa e cheia 

de termos técnicos e jargões do que redigir um texto simples e 

objetivo, mas que não perca a essência da informação”. (FISHER, H. 

2018 – TVE Brasil – Sem Censura). 

 

Outra dica importante, que a autora relata é saber exatamente para que público o 

redator está disponibilizando a informação. O diagnóstico do público-alvo é essencial 

para o estilo de escrita. 

Nas agências reguladoras há os públicos habituais como o poder concedente, 

concessionárias e usuários. Mas sabe-se que dentro destes públicos existem 

“subgrupos” que devem ser analisados minuciosamente, porque cada um é detentor 

de uma característica.  

O usuário dos serviços públicos do segmento residencial, por exemplo, é diferente 

do comercial e do industrial. Os poderes concedentes abrangem três esferas: a 

federal, estadual e municipal. E as empresas reguladas pela Agência requerem outra 

maneira de comunicação escrita. Para cada um deles há uma forma específica 

transmissão da mensagem. 

Os servidores das Agências Reguladoras que redigem normas e diretrizes detém o 

conhecimento específico, cujas redações são carregadas de termos técnicos, 

jurídicos e econômicos. Assim, a capacitação para este profissional ajudará a pensar 

para qual público ele está se comunicando.  

A comunicação social é também parte importante deste trabalho porque é a área 

que leva ao cidadão as ações e decisões produzida pela Agência. A interação entre 

o servidor técnico e o profissional de comunicação deve ser constante7. A 

participação do comunicador com todas as áreas da agência é essencial para 

transmissão informações ao público-alvo. Por este motivo, uma capacitação 

específica e longeva, como prática dentro das agências reguladoras, pode trazer um 

resultado profícuo e efetivo para o que se deseja neste estudo: o entendimento da 

regulação para todos os seus públicos8. 

 

 

 
7 Grifo meu. 
8 Grifo meu. 
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9. LINGUAGEM CLARA OU SIMPLES NO AMBIENTE DIGITAL 

 

Com a explosão da internet, em meados dos anos 2000, no Brasil, a comunicação 

digital passou a fazer parte das estratégias de divulgação, transparência e mais 

interação com a sociedade. Empresas e instituições governamentais entenderam a 

necessidade de estar presente no ambiente digital. Com a evolução da tecnologia, 

surgiram as mídias sociais, fazendo com que as empresas e as instituições 

governamentais se adaptassem às novas demandas, agora de uma outra sociedade, 

a digital.  

Segundo o relatório “Digital in 2020”, realizado pelo We Are Social e Hootsuite, dos 

150 milhões de usuários da internet, 71% da população, 66% são ativos em redes 

sociais. Além disso, eles passam em média 4h41min na internet com seus celulares. 

Com 211 milhões de habitantes, as conexões móveis alcançam 97% da população 

brasileira. O levantamento mostra ainda que 94% dos brasileiros possuem um 

smartphone, 73% um laptop ou desktop e 11% um smartwatch ou smartband.  

O ambiente digital provocou mudanças significativas na maneira de comunicação do 

setor público e, hoje, a maioria dos órgãos federais, estaduais e municipais e das 

agências reguladoras, está presente com seu perfil oficial nas redes sociais, 

trazendo ainda mais transparência sobre suas ações e serviços.  

 

E a linguagem no ambiente digital?  

Como sabemos, a linguagem no ambiente digital deve ser simples, clara, relevante, 

informativa e ilustrativa. A linguagem visual é de extrema importância neste 

ambiente.  

A Arsesp começou algumas campanhas, ainda tímidas, com esta interação mais 

atrativa ao público que acompanha a agência pelas redes.  

Veja alguns exemplos:  
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CAMPANHA COVID-19 

 

 

As redes sociais se tornaram o principal foco de conteúdo dos últimos tempos. Como 

dito acima, 66% da população brasileira é ativa nas redes. Considerando esse 

cenário virtual, as redes sociais, assim como outras mídias, são ferramentas 

importantes tanto no dia a dia das pessoas quanto nas atividades empresariais como 

no setor público. Por isso, entender sobre as potencialidades e desafios presentes 

nas redes sociais é imprescindível. Afinal, as redes sociais já revelaram ser ambiente 

de grandes oportunidades para todos os setores da administração pública.  
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10. O PÚBLICO-ALVO DA ARSESP 

 

Não será um trabalho fácil aprender a se comunicar com os públicos-alvo de uma 

agência reguladora. A autarquia lida com diversos atores e a linguagem deve ser 

diferente para cara um, são eles:  

usuário/consumidor, agentes regulados, órgãos e entidades governamentais 

(federal, estadual, municipal), associações setoriais, veículos de comunicação, 

universidades, órgãos de defesa do consumidor, organizações da sociedade civil, 

investidores e ministério público. 

 

11. PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL QUE PODEM AJUDAR A 
POPULAÇÃO A COMPREENDER O ÂMBITO DA REGULAÇÃO 

 

Apresentar ao público comum as ações da Arsesp não é um trabalho fácil. A Agência 

produz diversas normas, e para isso há consultas e audiências públicas para quase 

todas as deliberações.  

Sabemos que a participação do cidadão nestes eventos é ínfima. Para o público 

comum, como o residencial e comercial, há de ser realizado produtos de 

comunicação voltados especificamente para este público. As audiências públicas 

também devem ter publicidade adequada e transmissão ao vivo, como já acontece, 

por exemplo, na ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).  

O assunto de maior relevância de uma agência reguladora são as Revisões 

Tarifárias e Reajustes. Estes temas dão mais visibilidade porque impactam 

diretamente no “bolso” do consumidor. Por isso, esse tema é tão delicado e deve ter 

um olhar mais apurado na divulgação.  

Para esses temas, a comunicação social especializada, com apoio das áreas 

técnicas e da Gerência de Comunicação da Arsesp, podem criar cartilhas ilustrativas, 

folderes, vídeos explicativos, animações, como alguns exemplos abaixo:  

 

Vídeo explicativo ANEEL – Revisão Tarifária 
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https://www.youtube.com/watch?v=GxbO5PJIWss 

 

 

 

 

EDP SP: Revisão Tarifária 2019 - Entenda a nova tarifa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N_JOaAuYIVk 

 

Por que a tarifa de energia elétrica muda todo ano? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W4h1GC0yfQA 

https://www.youtube.com/watch?v=GxbO5PJIWss
https://www.youtube.com/watch?v=N_JOaAuYIVk
https://www.youtube.com/watch?v=W4h1GC0yfQA
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ARES-PCJ "Minuto Informação" - Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BQoqgZlOOKs&feature=emb_logo 

 

 

 

 

 

12. Considerações Finais 

 

Com a mudança de paradigmas da sociedade em relação à transparência nas ações 

e atuações das administrações públicas, vê-se a necessidade da construção de uma 

linguagem mais acessível para aproximar a sociedade do poder público. Apesar de 

ser um tema extremamente novo há estudos concretos em outros países, como os 

de língua inglesa, onde o tema é debatido desde a década de 70. Inglaterra, EUA, 

Austrália há fortes indícios de que este assunto não é apenas um artigo dentro de 

uma lei. Já é Lei. Em países como Chile, Argentina, Colômbia, México também parte 

do movimento Plain Language há leis, normas e estudos que embasam o tema. No 

Brasil, mais especificamente na capital paulista, já está vigente a lei municipal nº 

17.316, março de 2020, do vereador Daniel Annenberg, que trata da Política 

Municipal de Linguagem Simples. A única no país.  

A voz atuante neste tema no Brasil é da jornalista Heloisa Fischer, que atuou como 

apoio fundamental na realização do Programa Municipal de Linguagem Simples, da 

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia – SMIT.  

Também foi abordado neste Estudo que, segundo a Pesquisa de Avaliação dos 

Serviços Prestados pela Arsesp, realizada em 2019/2020, pelo Seade, com 

coordenação da Ouvidoria e da Diretoria de Relações Institucionais da Agência, o 

https://www.youtube.com/watch?v=BQoqgZlOOKs&feature=emb_logo
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público que apresenta maior compreensão sobre os assuntos tratados pela Arsesp 

são as concessionárias reguladas e fiscalizadas pela Agência. Conclui-se também 

que os poderes concedentes têm um conhecimento satisfatório da atuação da 

Agência, mas acreditam em um aperfeiçoamento da linguagem mais clara e 

transparente.  

O Estudo mostra ainda que no âmbito tecnológico, empresas e instituições 

governamentais entendem a necessidade de estar presente no ambiente digital. 

Com a evolução da tecnologia, surgiram as mídias sociais, fazendo com que as 

instituições governamentais se adaptassem às novas demandas, agora de uma 

outra sociedade, a digital. A partir daí a linguagem e a comunicação se 

transformaram completamente. E, consequentemente, também a linguagem. 

Após pesquisa realizada para este Estudo, constata-se que a cultura da Linguagem 

Simples na administração pública e, mais precisamente na Arsesp, requererá uma 

capacitação para todos os servidores com contratações especializadas. Constata-

se ainda que futuramente haverá a necessidade da implantação de uma equipe 

específica, multidisciplinar e capacitada, que exerça com dedicação a esse 

complexo trabalho. Sabe-se também que a interação da equipe de comunicação, 

equipe contratada e especializada, e o corpo técnico de especialistas da Agência é 

essencial início real deste projeto.  

Próximos passos:  

• Aprovação do Estudo para implementação do projeto de Linguagem Simples 

e Clara no ambiente regulatório. 

• Plano de ação para execução o projeto, com base no Estudo aprovado – 

prazo: Mar/21; 

• Definir grupo específico de multiplicadores (a ser definido pelos Diretores), 

sendo de 1 a 2 por Diretoria, para capacitação, com o objetivo de definir o 

conceito de Linguagem Simples e Clara na Arsesp. 
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