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RESUMO

Os serviços públicos de infraestrutura no Brasil se tornaram alvo de interesse tanto das
empresas privadas nacionais quanto multinacionais. Porém, esta é uma atividade que
exige regulação visto que engloba setores que ofertam infraestrutura pública, essencial
para o desenvolvimento socioeconômico do país.  Por isso,  o  objetivo do trabalho é
analisar  se as agências reguladoras  federais  de serviços  de infraestrutura pública no
Brasil atuam de forma autônoma e independente. Foi feito na primeira parte do trabalho
uma  análise  do  processo  de  formação  de  agências  reguladoras  no  Brasil  e
posteriormente um estudo de caso a fim de responder a problemática que permeia o
presente  trabalho.  O  estudo  mostrou  que  embora  na  teoria  as  agências  sejam
independentes financeira e decisoriamente, na prática isso não se aplica, assim como há
pontos  de  frouxidão  ligados  à  forma  de  escolha  dos  conselheiros.  Dessa  forma,  a
atuação da agência fica susceptível a captura e influência política o que gera ineficiência
aos setores. Contudo, ainda que necessitem de reformulação e aparato legal, a atuação
das  agências  é  de  suma  importância  para  os  setores  como  meio  de  garantir  maior
eficiência na oferta de bens públicos, como os de infraestrutura de modo geral. 

Palavras-chave: Agência Reguladora; Autonomia; Independência; Eficiência.
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1- INTRODUÇÃO

Os serviços públicos de infraestrutura no Brasil se tornaram alvo de interesse

tanto  das  empresas  privadas  nacionais  quanto  multinacionais  devido  à  instabilidade

econômica,  insatisfação  social  e  o  grande  investimento  em capital  demandado  para

financiar os serviços de infraestrutura. Ademais, as experiências positivas internacionais

também estimularam a presença de empresas privadas no setor público no Brasil.

Entretanto, esta é uma atividade que exige algum mecanismo de regulação dado

que  engloba  setores  que  ofertam  infraestrutura  pública,  essencial  para  o

desenvolvimento  socioeconômico  do  país.  Isto  porque,  trata-se  de  atividades  que

necessitam dos  investimentos  privados  e  ao  mesmo  tempo  requerem o  esforço  em

promover  o  bem-estar  da  sociedade.  Dessa  forma,  o  ente  regulador  deve  buscar  o

equilíbrio entre as partes envolvidas; isto é, equilibrar as expectativas dos investidores,

do governo e dos usuários que usufruem desses serviços. 

Neste sentido, a criação das agências reguladoras caracteriza-se como um passo

de  extrema  relevância  no  fortalecimento  do  marco  regulatório,  visto  que  há  a

necessidade de se regular o funcionamento de determinados setores da economia ou

serviços públicos concedidos pelo Estado. Essa regulação surge como uma alternativa

aos modelos tradicionais de intervenção existentes, e se caracterizam pela imposição do

interesse público definido anteriormente pelo Estado. 

No Brasil, as agências reguladoras dos serviços públicos estão presentes tanto no

âmbito  federal  quanto  no  estadual.  Elas  surgiram  a  partir  da  década  de  1990,  em

momentos distintos, variando, de acordo com a necessidade de cada setor. Podem ser

definidas como autarquias especiais dotadas de autonomia financeira e orçamentária e

independência  em  relação  ao  poder  público,  além  das  atribuições  referentes  à

competência regulatória.

Assim,  foram  criadas,  em  âmbito  federal,  a  Agência  Nacional  de  Energia

Elétrica  (ANEEL);  Agência  Nacional  de  Telecomunicações  (ANATEL);  Agência

Nacional  do  Petróleo  (ANP);  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (ANVISA);

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); Agência Nacional de Águas (ANA);

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); Agência Nacional de Transportes

Aquaviários (ANTAQ); Agência Nacional de Cinema (ANCINE) e Agência Nacional de

Aviação Civil (ANAC).
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1.1- Problema de pesquisa

Conforme  exposto  anteriormente,  devido  à  complexidade  da  atuação  do

regulador houve necessidade da criação de agências reguladoras que atuassem de forma

independente em relação a todos os agentes envolvidos, de modo a garantir a defesa do

bem-estar da sociedade e mediar conflitos entre investidores, consumidores e governo

(DI PIETRO, 2004 citado por PROFETA, 2016). Neste contexto, a atuação do Estado

envolve  estes  três  diferentes  agentes:  o  usuário,  o  investidor  e  o  regulador,  cujos

objetivos nem sempre se coincidem e, sendo assim, cria-se um ambiente favorável a

conflitos de interesses. 

Assim,  a  atuação das  agências  reguladoras  se  faz  importante  para  garantir  a

eficiência na prestação do serviço público, todavia há necessidade de reformulação e

aparato  legal  deste  sistema.  Embora,  segundo  a  legislação  vigente,  esses  órgãos

reguladores sejam autarquias com independência financeira e administrativa, acredita-se

haver  pontos  de  frouxidão  no  regime  de  atuação,  principalmente  os  ligados  à

nomeação/indicação dos conselheiros pelos respectivos governos. 

À vista disso, Pires e Piccinini (1999) citado por Profeta (2014), dizem que a

regulação deve se sustentar em um conjunto de regras que visem incentivar e garantir os

investimentos  necessários  à  participação  privada,  promover  o  bem-estar  dos

consumidores e usuários e aumentar a eficiência econômica. Dessa forma é perceptível

que há  uma relação ambígua, no que tange o papel da agência reguladora, onde esta

deve  atender  simultaneamente  aos  interesses  do  bem-estar  da  sociedade  e  dos

particulares, a fim de alcançar a eficiência setorial. 

Neste aspecto, Pires e Piccinini (1999) defendem que os setores de infraestrutura

possuem  características  que  os  tornam  monopólios  naturais,  caracterizados  por

demandarem altos  investimentos  de  capital,  pelos  projetos  serem de  logo  prazo  de

maturação e por possuírem economias de escala. Logo, a necessidade de regulação se

intensifica a fim de que as empresas não atuem como monopolistas, e com isso, usem

do poder de impor preços abusivos no mercado, por exemplo. Contudo, é necessário que

os  agentes  reguladores  atuem de  forma independente  do  ponto de  vista  decisório  e

financeiro  para  que  se  reduza  a  possibilidade  destas  serem  capturadas  e  com  isso

garantir a eficiência. 

Além disso, vale dizer que a necessidade de regular os setores públicos federais

também se fundamenta em função das inúmeras dificuldades encontradas pelo Estado
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nas  relações  estabelecidas  com o  setor  privado  operante,  devido  aos  problemas  de

assimetria informacional que estão diretamente ligados às questões que se denominam

risco  moral  e  seleção  adversa;  assim  como  a  possibilidade  de  captura.  Por  estes

problemas, a atuação do Estado na garantia do serviço público se torna custosa e às

vezes ineficiente. Visto isso, a regulação é ainda mais do que necessária para evitar o

abuso  de  posição  dominante  por  parte  das  empresas  atuantes,  para  garantir

eficientemente a oferta assim como o bem-estar social. Então, destarte, com base no que

foi discutido,  cabe questionar: as agências federais  de regulação no Brasil  atuam de

forma autônoma e independente?

Por fim, acredita-se que esta pesquisa possa ser relevante uma vez que poderá

servir  de  base  para  a  construção  de  políticas  públicas  e  análises  dos  aspectos

econômicos e da atuação destes órgãos, visto que a autonomia e a independência dessas

agências contribuem para a  eficiência  no setor,  o  que pode permitir  o  aumento dos

investimentos  públicos  e  privados  e,  consequentemente  o  crescimento  da  economia

brasileira.

1.2- Hipótese

Acredita-se que as agências federais de regulação no Brasil não atuam de forma

autônoma e independente como postula a legislação vigente.  

1.3- Objetivos

1.3.1- Objetivo geral

Este  trabalho  teve  como  objetivo  geral  analisar  a  atuação  das  agências

reguladoras  federais  de  serviços  de infraestrutura pública  no Brasil  atuam de  forma

autônoma e independente, uma vez que estes são pressupostos básicos para a garantia da

eficiência na prestação dos serviços públicos.  
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1.3.2- Objetivos específicos

a) Descrever  o processo  de  formação das  agências  reguladoras  no  mundo e  no

Brasil.

b) Entender e apresentar a forma de atuação das agências federais  de regulação

com  destaque  para  as  características  que  as  definem,  como  a  autonomia

financeira e decisória.  

c) Estudo de caso para a ANATEL, ANTAQ e ANA.
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2- REFERENCIAL TEÓRICO

Nas subseções  seguintes  serão abordadas questões referentes à  teoria  agente-

principal e à teoria da regulação econômica. Cabe destacar tópicos relevantes como a

determinação da relação agente-principal, assim como a problemática que a permeia,

envolvendo a assimetria de informação - juntamente com a seleção adversa e o risco

moral - e a captura. Do mesmo modo, também apresentou a importância da regulação a

partir de conceitos de competição perfeita e monopólio natural.

2.1- Modelo agente-principal

As relações  econômicas  entre  um indivíduo  (principal)  e  outro  (agente)  são

marcadas pela autonomia decisória dos agentes e pelo fato das ações destes afetarem

não somente seu bem-estar, mas também o de outras partes que possam estar envolvidas

na relação. Acarreta-se com isso, dificuldade de acompanhamento das ações dos agentes

por parte do principal, e este fato constitui-se, portanto, o foco da teoria do Agente-

Principal.

De acordo com Jensen e Meckling (1976), citado por Profeta (2014), a teoria do

agente-principal refere-se à relação entre agentes nas trocas econômicas, em que um

ator (o principal) tem poder sobre a conduta de outro ator (o agente) em seu favor, e o

bem-estar do principal sofre influência das decisões do agente. Assim, os problemas

relacionados à  teoria  do agente-principal  surgem quando há conflito  entre  as  partes

envolvidas.

Assim, a problemática que permeia a teoria do agente-principal se caracteriza na

medida  em  que  o  poder  público  (principal)  delega  serviços  às  empresas  privadas

(agentes)  e  não  tem  condições  de  monitorar  adequadamente  sua  ação.  Seja  por

assimetria de informações entre as partes, por falta de experiência na realização das

atividades  delegadas  ou  ainda  pela  impossibilidade  de  controlar  todas  as  ações  dos

agentes. Dessa forma, na maioria das vezes, as decisões dos agentes são divergentes dos

objetivos perseguidos pelo principal  (PROFETA, 2014).  Logo, a atuação da agência

reguladora tem sido uma tentativa de obter informações e assim poder tomar decisões

que tenham por fim estimular a firma regulada a operar de forma eficiente. 

De  acordo  com  Pinto  Junior  e  Mathias  (2000),  no  âmbito  regulatório,  a

informação  sobre  as  firmas  reguladas  é  de  suma  relevância  para  as  agências

11



reguladoras, todavia há um elevado custo de obtenção dessas informações. Pelo lado das

empresas  é  interessante  ocultar  as  informações  a  seu  respeito,  de  forma  que  suas

concorrentes não se beneficiem disso. Dado isso, cada empresa tenta guardar o máximo

das  informações  que  dizem  respeito  a  sua:  i)  estrutura  de  custos;  ii)  pesquisa  e

desenvolvimento;  iii)  capacidade  financeira;  e  iv)  demais  aspectos  que  possam

influenciar as estratégias das concorrentes.

Segundo Hendriksen e Van Breda (1999) citado por Rocha et al. (2012, p.329), a

assimetria de informação “ocorre quando nem todos os fatos são conhecidos por ambas

as partes (principal e agente), ou seja, quando a informação é incompleta”. Assim sendo,

a assimetria de informação caracteriza-se como um dos maiores problemas enfrentados

pelo regulador setorial,  pois para que o agente regulador atue de forma a conseguir

extrair  da  empresa  a  prestação  do  serviço  de  forma  eficiente,  este  necessita  de

informações detalhadas sobre as atividades econômico-financeiras e operacionais das

firmas. Contudo, a melhor fonte de obtenção dessas informações são as próprias firmas

reguladas,  pois elas são as detentoras das informações consideradas relevantes, dado

que estão ligadas diretamente às negociações da empresa.  

Logo,  conforme Pinto Junior e Mathias (2000),  uma das consequências  mais

relevantes  da  existência  de  informação  assimétrica,  principalmente  numa  relação

contratual,  é a presença de comportamentos oportunistas entre  os agentes,  por parte

daqueles que possuem mais informações. Então, o que se vê é que os problemas mais

decorrentes quanto a isso já desenvolvidos pela teoria são: a seleção adversa e o risco

moral. 

O problema relacionado à seleção adversa é decorrente da seleção do produto a

ser demandado que ocorre de forma ineficiente, logo, adversa, em função da assimetria

de informação entre ofertantes e demandantes do mesmo. A redução deste problema,

objetiva  melhorar  a  qualidade  e  o  fluxo  de  informações,  porém  esse  processo  é

dispendioso. 

Já a questão envolvendo o risco moral, tem como base as ações dos agentes (que

não são de conhecimento do principal ou são dispendiosas para serem observadas) que

podem  ter  comportamentos  que  influenciem  de  forma  a  aumentar  ou  diminuir  a

probabilidade de ocorrência desse risco. No nível contratual, o risco moral é resultado

de comportamentos oportunistas posteriores à elaboração do contrato, podendo decorrer

também de um comportamento imprevisto ao longo da execução do mesmo. 

Nesse  sentido,  Profeta  (2014)  diz  que  a ocorrência  desses  problemas  (risco
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moral e seleção adversa) gera a capacidade de obtenção de vantagens por parte dos

agentes, que, se em posição privilegiada, podem manipular as informações obtidas em

seu favor. Se este fato ocorre, então é possível que as firmas que atuam nos setores

regulados  possam  estar  obtendo  vantagens  em  detrimento  às  perdas  dos

consumidores/sociedade, de modo geral.

2.2- Teoria da regulação econômica

No momento em que uma empresa é a única a ofertar um determinado produto

ou serviço, sem que haja substitutos próximos ou perfeitos, o mercado se estrutura como

monopólio.  Dessa  forma,  o  monopolista  não  enfrenta  concorrência  diretamente,

conseguindo assim poder  de  mercado,  ou  seja,  pode definir  preços  acima do custo

marginal e auferir lucros supranormais. 

Para que essa situação não ocorra,  isto  é,  abuso de posição dominante,  há a

necessidade de regulação. Esta se mostra como uma alternativa aos modelos tradicionais

de intervenção, caracterizados pela imposição de interesse público previamente definido

pelo Estado, onde se procura harmonizar os interesses do poder público, da sociedade,

dos investidores e do setor regulado; a fim de ampliar o controle administrativo que tem

por objetivo a eficácia, a legalidade e também a legitimidade, fundamentos necessários

da democracia substancial.

Segundo  Basso  e  Silva  (2000),  a grande  maioria  dos  serviços  denominados

públicos  estrutura-se como monopólios  naturais,  onde as  empresas que os fornecem

incorrem em situações de mercado onde há economias de escala, ou seja, à medida que

o produto cresce, o custo de produção médio tende a cair, pelo menos até certo ponto.

Assim, neste ambiente, é estratégico apenas uma única empresa ser a responsável pelo

suprimento da demanda pelo produto ou serviço, pois neste caso, os custos de se ofertar

tal produto/serviço são inferiores aos que ocorreriam se houvesse mais de uma empresa

atuante  no  mercado.  Podem-se  citar  como  exemplo,  os  setores  de  energia,

telecomunicação, rodovias entre outros. Nessa estrutura de mercado, o  custo médio é

menor do que se existisse mais empresas atuantes, pois estes diminuem à medida que

aumenta a quantidade produzida do bem. Isso se dá, de acordo com Pindyck e Rubinfeld

(2010), devido ao elevado custo fixo, que implica em um grau relativamente alto de
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ociosidade e economia de escala, o que geram custos marginais menores do que o custo

médio, como pode ser visualizado na Figura 1.

Figura 1- Relação entre custo médio e custo marginal em situações de alta participação

de capital fixo.

Fonte: Adaptado de Pindyck e Rubinfeld (2010).

Portanto, devido à possibilidade de alta lucratividade destes setores em função

da especificidade do bem e da demanda crescente, muitas empresas são atraídas, porém

como esses mercados exigem  instalação de grandes plantas industriais, economias de

escala e custos unitários reduzidos, as novas empresas têm dificuldades de oferecer o

produto a um preço equivalente a uma empresa monopolista já atuante no mercado,

devido ao elevado custo fixo.

 Então, a partir disso, pode-se dizer que as características desses mercados, por si

só se tornam barreiras naturais à entrada e permitem às empresas dominantes (aquelas

que de  fato  conseguem entrar  e  permanecer  no  mercado)  margens  de  lucros  acima

daqueles  obtidos  em competição  perfeita,  que  é  a  situação de  mercado considerada

como referência para a obtenção do ótimo social, traduzido de maneira simplória, pela

oferta  em  maiores  quantidades  a  preços  menores.  A partir  da  Figura  2  é  possível

comparar as quantidades e preços que vigoram em um mercado em monopólio e em

concorrência perfeita (PINDYCK E RUBINFELD, 2010; PROFETA, 2014)
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Figura 2: Monopólio natural, concorrência perfeita e produção no nível do custo médio

Fonte: Pindyck e Rubinfeld (2010, p. 328)

Conforme  Figura  2,  observa-se  que  o  monopolista  obtém  lucro  a  partir  do

momento em que a receita marginal se iguala ao custo marginal. Isto é, tem-se Qm e Pm

como quantidade e preço do monopolista respectivamente, o que demonstra, portanto,

que em mercados monopolizados, a quantidade ofertada é pequena enquanto o preço é

bem elevado, se comparado a uma situação de competição perfeita,  em que o nível

ofertado é representado por  Qc e o preço é  Pc (ROSEN, 1995 citado por BASSO E

SILVA, 2000).

Então, nota-se pela análise da Figura 2 que a situação de monopólio reduz o

bem-estar da sociedade em relação ao que se obteria se a produção estivesse em nível

ótimo, de concorrência perfeita. Porém, quando se iguala o preço de concorrência ao

custo  marginal,  a  empresa  monopolista  acarretará  prejuízo,  pois  a  mesma  não

conseguiria cobrir seus custos médios. Isso acontece pois a curva do custo médio está

acima da curva da demanda e o ponto de interseção da demanda com a curva do custo

marginal está abaixo da curva do custo médio.  Portanto, dadas as características do

mercado  de  infraestrutura,  a  melhor  alternativa  seria  a  situação  em que  o  preço  é

representado por  Pr  onde ocorre a interseção das curvas do custo médio e da receita

média. Dessa forma, a empresa não estaria obtendo lucro de monopólio e seu nível de
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produção seria o mais alto possível,  sem que incorresse em prejuízo.  (PINDYCK E

RUBINFELD, 2010; BASSO E SILVA, 2000)

Assim, os monopólios naturais, em determinados setores, são justificados devido

às  economias  de  escala.  Contudo,  há  a  necessidade  de  regulação  desse  setor  para

garantir que o mercado opere ao mais próximo possível do mercado em competição

perfeita.  Todavia,  conforme citado por  Profeta  (2014),  Demsetz  (1968)  propõe uma

crítica a esse modelo de monopólio regulado, alegando que a regulação é custosa e

ineficiente e a partir disso defende o uso de mecanismos de leilões no momento da

licitação (denominado franchise bidding) como meio de garantir a eficiência no setor.

O  sistema  franchise  bidding  consiste  em  uma  alternativa  menos  custosa  à

regulação que viabilizaria uma solução racional no uso da infraestrutura concedida num

processo concorrencial via leilão. Demsetz (1968) afirma que neste sistema de leilões,

os competidores são estimulados num processo concorrencial, anterior à concretização

do contrato  de  concessão,  a  se  comprometerem a produzir  com qualidade  e  preços

pertinentes de um ambiente competitivo (P = Cmg). Em outras palavras, o concorrente

que  estabelecesse  o  melhor  conjunto  preço-qualidade  passaria  a  responder  pelo

fornecimento do serviço leiloado em questão (PROFETA, 2014). 

Nesta circunstância, segundo Basso e Silva (2000), existiria concorrência mesmo

em situações de monopólio natural, devido ao fato de que as empresas que desejassem

entrar no mercado, concorreriam entre si no sistema de leilão, e com isso, seria possível

identificar e determinar qual delas ofertaria o melhor conjunto qualidade-preço. Assim,

a concorrência não existiria dentro do mercado, por se tratar de um monopólio, mas no

momento  de  ingresso  nesse  mercado.  Desta  forma,  os  defensores  do  modelo  de

franchise bidding, acreditam que, mesmo sob condições de incertezas, este sistema seria

suficientemente satisfatório no que concerne à solução dos problemas enfrentados pela

regulação, principalmente os relacionados à assimetria de informação e à captura do

agente regulador (DEMSETZ, 1968 citado por PROFETA, 2014).

Contudo, o modelo de franchise bidding proposto por Demsetz (1968) também

sofreu críticas quanto à eficácia da atividade regulatória convencional. Um dos autores

que estudaram o sistema de leilões de Demsetz foi Williamson (1976) com o objetivo de

observar até que ponto os problemas enfrentados pela regulação seriam sanados por

meio de sua substituição por um mecanismo de mercado (leilões) (PROFETA, 2014).

Conforme Williamson (1976) citado por Souza Junior e Balbinotto Neto (2006),

o fato de a regulação apresentar falhas não é suficiente para estabelecer que a mesma
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seja inferior a outros mecanismos da organização da atividade econômica. Além disso,

Williamson (1976) acredita que os problemas enfrentados pela regulação variam em

conformidade com o tipo de atividade regulada e com o modelo regulatório empregado

(custos transacionais).

Embora Williamson (1976) reconheça as características positivas e os atrativos

apresentados pelo sistema de  franchise bidding, ainda sim fez críticas ao modelo de

leilões proposto por Demsetz (1968) no que se refere à consideração deste como um

mecanismo substituto completo e  irrestrito  da regulação direta.  Este  contexto ganha

força quando se entende que modificações em variáveis econômicas podem afetar a

determinação  do  melhor  mecanismo  a  ser  empregado  na  oferta  em  uma  estrutura

monopolista (PROFETA, 2014).

De  forma geral,  Souza  Junior  e  Balbinotto  Neto  (2006)  citando  Williansom

(1976, p.75), compararam o sistema de franchise bidding e a atividade regulatória. Os

autores destacaram que, quanto mais confiável for o processo de contratação e maior a

eficácia que a concorrência obtiver, tanto no início da concessão como nos intervalos de

renovação,  maior  será a  tendência para adoção de um método de mercado (sistema

franchise  bidding).  Em  contrapartida,  apontam  que  a  regulação  torna-se  preferível

quando os contratos são incompletos e, portanto, propícios a lucros inesperados, bem

como quando o processo competitivo, em qualquer uma das fases apontadas, não ocorre

de maneira eficaz.

Assim, a primeira objeção ao leilão de Demsetz citada por Williamson (1976), se

refere à falta de eficiência econômica apresentada pelo mesmo, na medida em que o

modelo alternativo proposto não garante a igualdade entre preço e custo marginal, (P =

Cmg).  De  acordo  com  os  autores  Souza  Junior  e  Balbinotto  Neto  (2006),  outro

problema relacionado à regulação, que na visão de Williamson (1976), não seria sanado

pelo  uso  do  modelo  de  franchise  bidding,  se  refere  aos  reajustes  tarifários

contratualmente previstos. Além disso, Profeta (2014) salienta que  Williamson (1976)

não acreditava no sucesso do critério de menor preço, tanto pela redução da qualidade

do serviço prestado, quanto pelo comprometimento tarifário firmado na fase de pré-

contratação,  já  que  em  contratos  de  longo  prazo  é  praticamente  improvável  que  a

relação preço-custo seja estável. 

Ainda em relação aos contratos de longo prazo, Profeta (2014) acrescenta que

em períodos de renegociação podem ocorrer comportamentos oportunistas. Neste caso,

podem surgir problemas típicos deste tipo de relação, como por exemplo, a captura, em
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que  fatores  políticos  poderiam determinar  o  resultado  de  um leilão,  substituindo-se

assim, os critérios técnicos atribuídos ao conjunto de melhor preço-qualidade (base do

sistema franchise bidding).

Além  disso,  para  Bagatin  (2005),  há  uma  assimetria  informacional  entre

regulador e regulado. Essa assimetria pode abranger o conhecimento técnico relativo ao

setor, porém, envolve informações necessárias ao exercício da regulação. Dessa forma

facilita a ocorrência de captura, pois muitas vezes o exercício da regulação tem como

ponto de partida as informações fornecidas pelo próprio regulado. A concentração do

mercado, também é uma característica facilitadora à questão da captura. 

Vale dizer também que a captura, quando se trata de ambiente regulatório, se dá

no momento em que a agência reguladora é tomada ou influenciada pelo ente regulado

(empresa),  passando  a  defender  os  interesses  deste  em  detrimento  dos  interesses

públicos. Logo, quando a agência passa a atuar de forma imparcial, diz-se que ela foi

capturada. 

Visto isso, Profeta (2014, p.54) diz que:

O problema da captura coloca-se como um risco que pode, ou não, ocorrer, e
que está  ligado à decisão  de se  regular  determinado setor  econômico por
meio de agências reguladoras independentes. Ademais, entende-se que esse
risco deve ser prevenido, visto que a ocorrência da captura pode reduzir os
padrões de eficiência almejados para o setor. 

Assim, se de fato ocorre a captura do órgão regulador, isto implica em perda de

credibilidade da agência como árbitro de conflitos, o que acaba por gerar aumento dos

custos regulatórios e diminuição da eficácia da regulação. Então, é importante que o

regulador  sinalize  diretrizes  de  atuação  para  que  esta  seja  percebida  pelos  agentes

atuantes no setor (PINTO JUNIOR E MATHIAS, 2000).

Por  fim,  segundo  Bagatin  (2010),  ressalta-se  que  as  agências  reguladoras

independentes são mais suscetíveis a ocorrências de captura visto que: i) há lugar para a

formação  de  frouxidão1 no  qual  os  responsáveis  pela  regulação  podem  agir

estrategicamente;  ii)  as  características  dos  grupos formados por  agentes  econômicos

regulados permitem que se organizem facilmente; iii) é impossível negar a existência de

assimetria informacional entre regulador e regulado; iv) as agências precisam afastar a

possibilidade de que as normas por elas editadas sejam simplesmente desconsideradas

pelos destinatários. 

1 Com o  propósito  de  esclarecimento,  entende-se  por  formação  de  frouxidão  o  espaço  em que  os
responsáveis pela regulação agem de forma estratégica objetivando estabilidade e segurança ou algum
benefício futuro. Podendo, num tempo futuro, incidir numa captura.
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Então,  se  este  for  o  cenário,  segundo Profeta  (2014),  a  criação das  agências

reguladoras levanta questões que vão desde aquelas relacionadas aos custos associados

à sua atuação, até aquelas inerentes à independência do processo decisório, que está

diretamente ligado à sua independência. Vale ressaltar que a independência das agências

está diretamente relacionada à autonomia financeira, diretorias estáveis, corpo técnico

especializado e transparência, bem como definição clara de suas funções e atribuições,

garantidas por um marco regulatório existente. 
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3- METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos propostos a metodologia utilizada dividiu-se em duas

partes. A primeira consistiu de uma análise descritiva com base em revisão bibliográfica

do tema e busca por informações das agências que atuam na regulação dos serviços

públicos no mundo e no Brasil. Para tanto, realizou-se estudos na área e levantamento

de informações  por  meio  de  dados secundários  fornecidos  pelos  sites  das  agências.

Nesta  etapa,  ainda  construiu-se  uma base  de  dados  contendo  informações  sobre  os

gestores das agências, de modo a identificar quem eram eles, para que, posteriormente,

estes  fossem  entrevistados  via  aplicação  de  questionário  que  foram  elaborados,

conforme descrito na segunda parte da metodologia. 

Já na segunda parte elaborou-se um questionário (Apêndice I) a partir de dados

coletados na primeira parte da metodologia -revisão bibliográfica-, e este foi enviado

via correio eletrônico -e-mail-, por meio do Google Formulários -questionário online-,

aos  gestores,  e/ou  responsáveis  pelas  agências  reguladoras,  de  modo  a  coletar

informações a fim de responder a problemática que permeia o presente trabalho, ou seja,

se  as  agências  atuam  de  forma  autônoma  e  independente,  garantindo,  portanto,  a

eficiência. 

Contudo,  cabe  destacar  que,  embora  após  inúmeros  e-mails  e  telefonemas,

apenas  três  agências  responderam,  são  elas:  ANATEL,  ANTAQ  e  ANA.  Assim,

considerando tal circunstância, aplicou-se um estudo de caso para a segunda fase da

pesquisa.

O estudo de caso foi encarado, durante muito tempo, como procedimento pouco

rigoroso,  que  serviria  apenas  para  estudos  de natureza  exploratória.  Hoje,  porém,  é

considerado como o delineamento mais adequado para a investigação de um fenômeno

contemporâneo  dentro  de  seu  contexto  real,  onde  os  limites  entre  o  fenômeno  e  o

contexto  não  são  claramente  percebidos  (YIN,  2001).  O  estudo  de  caso  é  também

sustentado por um referencial teórico, que orienta as questões e proposições do estudo,

além disso, reúne uma gama de informações obtidas por meio de diversas técnicas de

levantamento  de  dados  e  evidências  (MARTINS,  2008  citado  por  FREITAS  E

JABBOUR, 2011). 

Vale dizer ainda que a crescente utilização do estudo de caso no âmbito das

ciências sociais se deu por diferentes finalidades, pode-se citar: i) explorar situações da

vida  real  cujos  limites  não  estão  claramente  definidos;  ii)  formular  hipóteses;  iii)
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explicar variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito complexas que

não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos (GIL, 2002).

Yin (2001) acrescenta que o pesquisador de estudo de caso pode ser negligente e

permitir que evidências equivocadas ou visões tendenciosas sejam aceitas com o intuito

de  influenciar  o  significado  das  descobertas  e  das  conclusões.  De  acordo  com Gil

(2002), diante disso, apesar do crescimento dessa metodologia, a mesma acompanha-se

de  objeções.  Uma  delas  refere-se  à  falta  de  rigor  metodológico,  assim,  tornam-se

frequentes os vieses nos estudos de caso, os quais acabam comprometendo a qualidade

dos resultados. Contudo, os vieses podem ser constatados em qualquer modalidade de

pesquisa não somente nos estudos de caso. Portanto, é necessário que o pesquisador seja

cauteloso tanto na coleta quanto na análise dos dados a fim de que o efeito dos vieses

seja minimizado.

Outra objeção refere-se à dificuldade de generalização, a análise de um único ou

de poucos casos fornece uma base muito frágil para a generalização. Porém, o estudo de

caso tem por objetivo proporcionar  uma visão global  do problema ou de identificar

possíveis fatores que o influenciam ou são por ele influenciados. Yin (2001) citando

Lipset, Trow, & Coleman (1956, p. 419-420), diz, de forma sucinta, que o objetivo do

estudo de caso é fazer uma análise “generalizante” e não “particularizante”.

Embora seja subjetivo o processo de análise das evidências num estudo de caso,

o pesquisador precisa ser imparcial e ético, avaliando os resultados do estudo de forma

coesa  com  os  pressupostos  teóricos,  dentro  dos  padrões  metodológicos  e  objetivos

definidos.  À  vista  disso,  Eisenhardt  (1989)  diz  que  antes  de  efetuar  a  análise

comparativa dos vários casos, é fundamental se familiarizar com padrões únicos de cada

caso,  antes  de  buscar  a  generalização  por  meio  dos  casos,  o  que  permitirá  ao

pesquisador  o  entendimento  profundo  necessário  para  realizar  uma  análise  com

cruzamento dos casos (FREITAS E JABBOUR, 2011). 

Assim, diante do exposto, o presente trabalho possui enfoque qualitativo no qual

o pesquisador é o instrumento-chave, o ambiente é a fonte direta dos dados, não requer

o uso de técnicas e métodos estatísticos, possui caráter descritivo, o resultado não é o

foco da abordagem, mas sim o processo e seu significado; ou seja, o principal objetivo é

a interpretação do fenômeno objeto de estudo (GODOY, 1995,  SILVA; MENEZES,

2005 citado por FREITAS E JABBOUR, 2011).
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3- RESULTADOS E DISCUSSÕES

Inicia-se esta seção com a apresentação das análises realizadas para atender ao

primeiro objetivo  específico  deste  estudo que consistiu  em descrever  o processo de

formação das agências reguladoras  no mundo e no Brasil;  e,  apontar como estas se

estruturaram  e  atuam,  principalmente  no  caso  brasileiro.  Posteriormente,  discutiu

questões acerca do segundo objetivo específico que tratou de estudo de caso para três

agências reguladoras federais no Brasil, com vistas a entender e apresentar a forma de

atuação destes órgãos de regulação com destaque para as características que as definem,

como a autonomia financeira e decisória.  

3.1 Origens, atuação e importância das agências reguladoras no mundo e no

Brasil 

Existem na literatura internacional  e  nacional  diversos autores  que tratam da

atuação das agências reguladoras,  como estas se constituíram, como atuam e qual a

importância destes órgãos para os setores que regulam. Logo, o objetivo desta seção foi

justamente  discutir  questões  sobre  as  agências  reguladoras  no mundo com foco nas

origens,  atuação e  importância  destes  órgãos  a  fim de atender  ao primeiro  objetivo

específico deste trabalho.

Assim, um breve histórico se faz necessário para o entendimento do surgimento

dessas  agências  reguladoras.  Foram  inúmeros  acontecimentos  que  levaram  a  ter  a

necessidade da presença do Estado no âmbito econômico e social. Acontecimentos esses

que  remete  ao  século  XX,  mais  precisamente  a  primeira  metade,  como  a  Primeira

Grande Guerra Mundial, a quebra da Bolsa de Nova York (1929) e a Segunda Grande

Guerra  Mundial.  Segundo  Amaral  (2008),  tais  fatos  repercutem  de  duas  maneiras

distintas:  uma  foi  a  formação  do  Estado  Intervencionista  e  a  outra  a  evolução  das

agências reguladoras norte-americanas. 

Logo,  nos  Estados  Unidos,  a  criação  das  agências  reguladoras  ocorreu  em

resposta  às  exigências  do contexto econômico e  social.  O modelo adotado foi  o de

intervenção branda ou leve no domínio econômico frente à criação de empresas estatais

que  se  caracterizam  por  uma  intervenção  pesada.  Assim,  segundo  Gellhorn  (1990)

citado por Amaral (2008, p.28), “as agências reguladoras americanas foram criadas para
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estabilizar a economia e mitigar os excessos de um mercado não regulado, garantindo

certa segurança financeira aos indivíduos”.

Já  em 1978,  surgiu  na  França  as  Autoridades  Administrativas  Independentes

(AAIs), com o objetivo de diminuir não só a intervenção direta do Estado em setores da

economia, mas também a influência de agentes econômicos privados sobre as decisões

de interesse público adotadas  pelo Poder  Executivo.  As AAIs não detêm autonomia

financeira, algumas delas receberam mandato legal para estabelecer normas gerais em

seus setores de atuação e aplicar sanções. Ao mesmo tempo, o Poder Judiciário francês e

o Conselho de Estado (jurisdição administrativa) tiveram participação na definição das

prerrogativas das AAIs (OLIVEIRA FILHO et al., 2004).

As AAIs que possuem poderes regulatórios também detêm competência jurídica

para editar regras e fiscalizar o cumprimento dessas, aplicando sanções nas hipóteses de

descumprimento.  No entanto, o poder regulamentador das AAIs está subordinado ao

poder  regulamentar  do  Primeiro-Ministro,  que  centraliza  o  poder  regulamentar  na

França. No entanto, as AAIs atuam de forma relevante no processo de regulação por

meio da participação consultiva na elaboração de normas aplicáveis aos seus respectivos

setores de atuação pelos poderes executivo e legislativo, em razão de sua capacitação e

especialização técnica (OLIVEIRA FILHO et al., 2004). 

No que se refere à América Latina, Melo (2008) diz que o sucesso do modelo

institucional  de  agências  reguladoras  varia  de  país  a  país,  como também há grande

variação intersetorial. A mudança mais significativa observada refere-se às comparações

entre  países  do  continente,  notando-se  melhor  desempenho  para  o  Brasil  e  Chile  e

desempenho precário ou medíocre em países como a Argentina e Peru.

Na Argentina, por exemplo, a privatização e a montagem do marco regulatório

têm grande importância na explicação do desempenho setorial sob o novo regime de

prestação  de  serviços,  em que  setores  como  de  energia  elétrica  e  telecomunicação

tiveram como questão principal o reajuste de tarifas. Entretanto, vale ressaltar que na

Argentina as privatizações ocorreram sem adequado marco regulatório prévio, sendo

assim,  as  empresas  herdaram uma estrutura tarifária  com subsídios cruzados2.  Além

disso, quando a paridade dólar- peso foi estabelecida, as empresas foram impedidas de

reajustar as tarifas com base no índice geral de preços como previsto no regime de price

cap regulation das  concessões  (MELO,  2008).  Com isso  o  ministério  da  economia

2  Como exemplo, podemos citar, o preço mais baixo cobrado de uma classe de consumidores (ou os 
incentivos financeiros dados a uma classe de produtores) seja compensado por preço mais alto cobrado 
aos demais consumidores.
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passou a assumir, em 1996, a negociação com as empresas e impôs o índice de preços

ao consumidor da economia americana como base para os reajustes. 

As empresas rejeitaram essa regulação alegando expropriação administrativa e o

conflito  passou  a  envolver  dezenas  de  associações  de  defesa  de  consumidores.  O

impasse  só  foi  resolvido  com  um  decreto  presidencial  que  estabeleceu  o

reposicionamento  tarifário.  Anos  depois  com  o  regime  de  convertibilidade,  novos

conflitos surgiram, mas agora por parte dos consumidores,  que se puseram contra a

utilização do dólar como parâmetro conforme estabelecido nos contratos. Somente com

o novo governo, uma lei foi aprovada e esta proibia a utilização de índice de preços de

outros países como parâmetro para reajuste de tarifas (MELO, 2008).

No caso  brasileiro,  pode-se  citar  o  trabalho de  Amaral  (2008),  que  teve  por

objetivo analisar os princípios estruturantes das agências reguladoras assim como os

mecanismos  de  controle  a  que  se  sujeitam  esses  novos  entes.  Os  mecanismos  de

controle  abordados pela  autora são: político,  legislativo,  judicial  e  social.  Assim, no

Brasil, as agências reguladoras surgiram a partir de 1995, como fruto do processo de

desestatização que se desencadeou a partir de 1990, com a Lei nº 8.031/90 que deu

origem ao “Plano Brasil Novo”, posteriormente regulamentado pela Lei nº 9.491/97 que

disciplina o Plano Nacional de Desestatização. 

É importante salientar que a inserção das agências não tem relação direta com o

processo de desestatização, porém, os países que adotaram políticas estatizantes,  em

resposta às deficiências de um modelo centralizador e hierárquico, tendem à adoção do

modelo de regulação (AMARAL, 2008). Já, para Marques Neto (2009) o surgimento

das agências se originou de uma profunda mudança na relação do aparelho estatal com a

sociedade, particularmente, com a ordem econômica.

Desta forma, as agências reguladoras são autarquias especiais, diferentemente

das  autarquias  tradicionais,  uma  vez  que  além  das  atribuições  de  competência

regulatória  possuem autonomia  em relação ao  poder  público,  autonomia  essa  sob a

forma  de  “privilégios”,  contudo  sem  que  haja  violação  das  normas  institucionais

relacionadas a essas entidades de personalidade pública.  Para Amaral (2008), alguns

elementos confirmam essa autonomia, dentre eles: a impossibilidade de exoneração ad
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nutum3 dos  seus  dirigentes;  autonomia  financeira  e  orçamentária;  e,  independência

decisória. 

Além  disso,  segundo  Barroso  (2002)  citado  por  Guerra  (2012,  p.118),  as

agências  “[...]  são  dotadas  de  autonomia  político-administrativa  e  autonomia

econômica-financeira”.  Existem  diversos  modelos  em  todo  o  mundo,  entretanto,  o

modelo  brasileiro  tende  ao da  Europa Continental  no qual  institui  entes  em regime

público administrativo. 

Ademais, segundo Amaral (2008), as agências reguladoras estão estruturadas em

três princípios fundamentais, são eles: função reguladora, independência e o princípio

da participação. A função reguladora teve sua origem no processo de “deslegalização”,

em que o Congresso Nacional transfere a disciplina de certas tarefas ao órgão regulador.

Logo, a regulação distingue-se de regulamentação, onde a primeira é técnica e atende a

interesses setoriais e a última é política e atende a interesses gerais.

No que tange à independência, Amaral (2008, p.40) diz que é “imprescindível,

também,  que  a  atuação  da  agência  reguladora  esteja  pautada  no  princípio  da

independência que se manifesta através da independência funcional e de seus agentes,

bem como a independência financeira”. Esta última consiste na existência de uma taxa

de regulação que garante os custos dessa entidade, ou seja, de modo que a mesma não

dependa de verbas repassadas pelo Governo. 

Assim,  em  relação  à  autonomia  financeira,  esta  deveria  ser  alcançada  pelo

gerenciamento de recursos próprios. Neste caso, as agências precisam ser dotadas de

receitas próprias que segundo Wald e Moraes (1999), podem ser obtidas via taxas de

regulação ou fiscalização que devem ser instituídas na própria lei de criação do ente

regulador. Além disso, Amaral (2008) afirma que, muitas vezes tais receitas são obtidas

pela taxa de regulação, onde sua natureza é contratual, na medida em que a base de

cálculo é a receita auferida pela concessionária. 

Outro quesito indispensável para a eficiência da ação regulatória, diz respeito à

autonomia administrativa ou funcional, ou seja, refere-se à questão das pessoas dentro

das agências reguladoras. Um fato marcante quanto a isso é a nomeação dos dirigentes

ou gestores,  sem concurso público,  para cargos com mandato fixo.  Sendo que estes

3 Termo jurídico em latim no qual determina que o ato possa ser revogado pela vontade de uma só das
partes. 

25



dirigentes  só  perdem o  cargo  caso  cometam falta  grave,  após  análise  em processo

administrativo  ou  judicial.  Além  disso,  de  acordo  com  Wald  e  Moraes  (1999),  a

independência  administrativa  deve  ser  assegurada  como premissa  para  que  o  órgão

possa  desempenhar  com  autonomia  suas  funções,  evitando  a  influência  política  na

gestão da entidade. 

Por outro lado, conforme Rigolon, (s.d, p.24) ainda há de se considerar “quatro

dimensões  essenciais  que  caracterizam  a  independência  legal  de  uma  agência

reguladora: a independência decisória, a independência de objetivos, a independência de

instrumentos e a independência financeira”. No que concerne à independência decisória,

esta se dá pela capacidade de a agência resistir às forças de grupos de interesse no curto

prazo,  bem  como  pela  tentativa  de  isolar  a  direção  da  agência  de  interferências

indesejáveis com procedimentos para nomeação e demissão dos dirigentes fixados em

mandatos longos. 

Por  sua  vez,  a  independência  de  objetivos  é  caracterizada  pela  escolha  dos

objetivos que não conflitam com a busca prioritária do bem-estar do consumidor. Neste

caso, quanto menor o número de objetivos, bem definidos e não conflitantes, maior é a

eficiência de uma agência. No que tange à independência de instrumentos, esta pode ser

compreendida pela habilidade da agência em escolher os instrumentos de regulação a

fim  de  alcançar  de  modo  eficiente  os  objetivos  propostos.  Como  exemplo  desses

instrumentos, tem-se as tarifas. Por fim, a independência financeira apresenta-se pela

disponibilidade de recursos materiais e humanos necessários para a execução eficiente

das atividades de regulação.

Ressalta-se,  segundo  Amaral  (2008),  que  a  independência  não  afasta  a

necessidade  de  controle.  A legitimidade  das  decisões  deve  ser  avaliada  de  forma

constante  pelos  diversos  meios  de  controle  como  o  legislativo,  administrativo,

jurisdicional e o controle social. Segundo Souto (2002), citado por Amaral (2008), o

controle político se faz presente desde a criação das agências reguladoras, em que as

competências,  a  estrutura  da  administração,  as  taxas  de  regulação  etc.,  devem  ser

fixadas.

Logo, com base nisso, pode-se dizer que é o princípio da participação que dá

legitimação à agência e este se totaliza através da garantia de ampla publicidade de seus

atos,  através  da adoção de instrumentos  que garantam sua  aplicação e  por  meio  de

processo  administrativo  pautado  no  processo  legal.  Dessa  forma,  o  princípio  da

participação  está  ligado  ao  consensualismo  que  consiste  em  alternativa  à
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imperatividade,  sempre que possa ser dispensado o poder coercitivo.  A aplicação da

consensualidade  é  estabelecida  no  consenso  entre  Estado  e  sociedade,  sempre  que

possível, criando atrativos para que a sociedade civil atue em parceria com o Estado

(AMARAL, 2008).

Além disso, cabe destacar que a atuação das agências está sujeita ao controle do

Congresso  Nacional,  conforme  a  Constituição  e  ao  controle  financeiro,  contábil  e

orçamentário  exercido  pelo  legislativo  em  parceria  com  o  Tribunal  de  Contas.  O

controle  das  contas  e  gastos  se  fará  nos  critérios  de  legalidade,  legitimidade  e

economicidade.  Entretanto,  o  controle  financeiro  se  justifica  pelo  uso  do  dinheiro

público.

Conforme Amaral (2008), o controle judicial é de suma importância no estudo

sobre o controle da atividade regulatória pelo Poder Judiciário. Além disso, tem por

finalidade a avaliação da legalidade dos atos da Administração Pública, a partir daquele

que se sentir lesado, através dos vários instrumentos previstos na Constituição, como

exemplos, tem-se o mandado de segurança, ação popular, entre outros. 

Assim, deve haver investigação se a norma reguladora atendeu ao princípio da

participação e se permitiu o acesso de vários grupos na formulação da norma. Essa

função é fundamental no que concerne às atividades de uma agência reguladora, pois

permitirá avaliar o grau de legitimidade de suas ações. 

Portanto, o controle social é de extrema relevância para a regulação, de modo

que  a  sociedade  deve  participar  de  forma  intensa  a  fim  de  garantir  ao  processo

regulatório  a  legitimidade  necessária,  não  somente  para  a  imposição  de  normas  e

decisões, mas também para aceitação das soluções impostas aos conflitos de interesses.

O  controle  social  se  relaciona  com  a  necessidade  de  participação  da  sociedade  na

fiscalização da atuação das agências reguladoras, por meio do pleno conhecimento das

matérias  em questão  e  da possibilidade  de  influir  de  forma efetiva  na  produção da

norma e da tomada de decisão concreta. 

3.2 - Atuação de agências federais de regulação no Brasil: um estudo de caso

para a ANATEL, ANTAQ e ANA.

A presente  seção  trata-se  de  estudo  de  caso  para  três  agências  reguladoras

brasileiras  do  âmbito  federal,  são  elas:  ANATEL,  ANTAQ  e  ANA.  Primeiramente
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apresenta-se uma contextualização sucinta para cada agência e posterior cria-se uma

discussão entre os autores e as respostas dadas pelos entrevistados.

3.2.1 – ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações)

Criada pela Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472, de 16 de julho de 1997),

a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) foi a primeira agência reguladora

a ser  instalada no Brasil,  em 05 de novembro de 1997. Conforme estabelece a Lei

9.472/1997,  a  Anatel  é  uma  entidade  integrante  da  Administração  Pública  Federal

indireta,  submetida  a  regime  autárquico  especial  e  vinculada  ao  Ministério  das

Comunicações com a função de órgão regulador das telecomunicações, com sede no

Distrito  Federal,  podendo estabelecer  unidades  regionais.  Além disso,  a  natureza  de

autarquia especial conferida à agência é caracterizada por independência administrativa,

ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes e

autonomia financeira.

A agência tem como órgão máximo o conselho diretor, contendo, também, com

um conselho consultivo,  uma procuradoria,  uma corregedoria,  uma biblioteca e uma

ouvidoria,  além  das  unidades  especializadas  incumbidas  de  diferentes  funções.  O

conselho diretor é composto por cinco conselheiros, necessariamente de nacionalidade

brasileira devendo ser escolhidos pelo presidente da república e por ele nomeados após

aprovação pelo Senado Federal. Este conselho decidirá por maioria absoluta, onde cada

conselheiro votará com independência e fundamentando seu voto.  A Anatel  também

pode contratar técnicos ou empresa especializada, inclusive consultores independentes e

auditores externos, para executar atividades de apoio à fiscalização.

A Anatel acompanha permanentemente a qualidade do SCM (Banda Larga Fixa),

SMP (Telefonia  Móvel),  STFC  (Telefonia  Fixa)  e  do  STVA (Serviços  de  TV por

Assinatura), por meio do monitoramento de indicadores de desempenho operacional das

prestadoras. Cada indicador possui uma meta associada, que deve ser alcançada pela

prestadora  do  serviço  mensalmente,  em  cada  área  geográfica  definida  na

regulamentação dentro da sua área de atuação.
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Quanto às atividades de fiscalização da Anatel, estas abrangem a verificação do

cumprimento  das  obrigações  e  conformidades  decorrentes  de  leis,  regulamentos  e

demais normas aplicáveis, dos contratos, atos e termos relativos à execução, exploração,

comercialização  e  fruição  dos  serviços  de  telecomunicações;  à  implantação  e

funcionamento das redes de telecomunicações; à utilização dos recursos de órbita, de

numeração  e  do  espectro  de  radiofrequências;  à  certificação  e  homologação  de

produtos;  e  ao  recolhimento  dos  tributos  e  receitas  aos  fundos  administrados  e

fiscalizados  pela  agência,  bem  como  à  implementação  dos  programas,  projetos  e

atividades que aplicarem recursos desses fundos, de acordo com a legislação em vigor. 

De acordo com os artigos 25 e 26 da Resolução nº 596, de 6 de agosto de 2012, a

fiscalização poderá ser realizada de modo presencial por meio de visitas, entrevistas e

reuniões;  online por meio da utilização de aplicativos, sistemas, recursos e facilidades

tecnológicos; não presencial: por meio da expedição de requerimento de informações,

ofícios e/ou outras formas que não caracterizem os modos de acesso online e presencial.

Cabe ao agente de fiscalização determinar  a extensão,  profundidade,  conveniência  e

oportunidade na obtenção dos dados e das informações necessários para a realização da

ação de fiscalização.

Por  fim,  a  Anatel,  além de  exercer  a  função  regulatória,  é  responsável  pela

arrecadação das  receitas  dos  Fundos de  Fiscalização das  Telecomunicações  – Fistel

(Fundo de Fiscalização das Telecomunicações) e Fust (Fundo de Universalização dos

Serviços de Telecomunicações) e, ainda,  da CFRP (Contribuição para o Fomento da

Radiodifusão Pública).

3.2.2- ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários)

Já a ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), esta foi criada pela

Lei nº 10.233/2001 e instalada em 17 de fevereiro de 2002, é uma entidade que integra a

Administração  Federal  indireta,  de  regime  autárquico  especial,  com  personalidade

jurídica  de  direito  público,  independência  administrativa,  autonomia  financeira  e

funcional, vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da República – SEP/PR com

sede e foro no Distrito Federal, podendo instalar unidades regionais.

A diretoria da ANTAQ é constituída por um diretor-geral e dois diretores.  O

processo decisório da ANTAQ obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade,
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moralidade, publicidade e eficiência. Os membros da diretoria devem necessariamente

ter  nacionalidade  brasileira,  de  reputação  ilibada,  formação  universitária  e  elevado

conceito no campo de especialidade dos cargos a serem exercidos, e serão nomeados

pelo Presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal. Estes cumprirão

mandatos de quatro anos, não coincidentes, admitida uma reeleição. 

Conforme a resolução nº 3.585-ANTAQ, de 18 de agosto de 2014, o regimento

interno, a agência tem por finalidade implementar, em sua esfera de atuação, as políticas

formuladas  pelo  Conselho  Nacional  de  Integração  de  Políticas  de  Transporte,  pelo

Ministério dos Transportes e pela Secretaria de Portos da Presidência da República –

SEP/PR; assim como regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de

serviços  de  transportes  aquaviários  e  de  exploração  da  infraestrutura  portuária  e

aquaviária, exercida por terceiros, com vistas a: i) garantir a movimentação de pessoas e

bens, ii) harmonizar os interesses dos usuários com os das empresas concessionárias,

permissionárias, autorizatárias e arrendatárias, e de entidades delegadas, preservando o

interesse  público;  e  iii)  arbitrar  conflitos  de  interesse  e  impedir  situações  que

configurem competição imperfeita ou infração da ordem econômica.

Constitui  esfera  de  atuação  da  ANTAQ:  a  navegação  fluvial,  lacustre  e  de

travessia; a navegação de apoio marítimo, de apoio portuário, de cabotagem e de longo

curso; os portos organizados e as instalações portuárias neles localizadas; os terminais

de uso privado; as estações de transbordo de carga; as instalações portuárias públicas de

pequeno porte, e as instalações portuárias de turismo.

3.2.3- ANA (Agência Nacional de Águas)

Por  fim,  no  caso  da  ANA (Agência  Nacional  de  Águas),  esta  agência  de

regulação foi  criada  pela  Lei  nº  9.984,  de  17  de  julho  de  2000,  e  trata-se  de  uma

autarquia  sob  regime  especial,  dotada  de  autonomia  administrativa  e  financeira,

vinculada  ao  Ministério  do  Meio  Ambiente,  integra  o  Sistema  Nacional  de

Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH e tem por finalidade implementar, em

sua esfera de atribuições, a Política Nacional de Recursos Hídricos. Tem como sede e

foro no Distrito Federal, podendo instalar Unidades Administrativas Regionais, visando

ao alcance de seus objetivos institucionais. 
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A  agência  é  conduzida  por  uma  diretoria  colegiada  composta  por  cinco

membros: um diretor-presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da

República, com mandatos não coincidentes de quatro anos.  Além disso, de acordo com

a lei de criação, a ANA tem por atribuição: supervisionar, controlar e avaliar as ações e

atividades  decorrentes  do cumprimento da legislação federal  pertinente  aos  recursos

hídricos;  disciplinar,  em caráter  normativo,  a implementação,  a operacionalização,  o

controle  e  a  avaliação dos  instrumentos  da Política Nacional  de  Recursos  Hídricos;

fiscalizar os usos de recursos hídricos nos corpos de água de domínio da União; planejar

e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de secas e inundações

em apoio aos Estados e Municípios; pela criação e constituição do Sistema Nacional de

Informações sobre Segurança de Barragens.

3.3- Discussão X Apresentação dos resultados

Conforme  exposto  na  problematização  e  também  destacado  na  revisão  de

literatura sobre o tema, a criação das agências reguladoras se fez necessário a fim de

solucionar a complexidade em garantir ao mesmo tempo o bem-estar da sociedade e

mediar conflitos entre investidores, consumidores e governo (DI PIETRO, 2004 citado

por PROFETA, 2014). Neste sentido, notou-se que os entrevistados também entendem

que há essa relação ambígua e esclareceram que o papel de uma agência reguladora não

é o de tomar partido entre os interesses públicos, privados ou dos consumidores, mas

sim de estabelecer uma relação equilibrada entre os interesses citados. 

Assim, as 3 agências (ANATEL, ANTAQ e ANA) afirmaram que não atuam

com tutela individual de interesses, pelo contrário, buscam sempre de forma planejada,

tanto na fiscalização, quanto no acompanhamento e controle de obrigações, tratamento

de reclamações dos consumidores e regulamentação, primando pelo interesse público de

ampliar  o  acesso  e  a  prestação  dos  serviços  com  qualidade  e  promover  o

desenvolvimento do setor.  Uma das  agências  ainda complementa dizendo que pauta

suas ações no princípio de que a competição entre privados deve ser suficiente para

inibir as atitudes oportunistas e prejudiciais aos usuários e à sociedade como um todo.

Onde busca  equilibrar,  através  de  resoluções  normativas,  as  obrigações  referentes  à

transparência nos procedimentos, contratos e cobranças, de tal forma a coibir práticas

oportunistas decorrentes de assimetrias de informação entre quem oferece e quem toma
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os serviços, conforme pode ser observada na pergunta cinco do questionário presente no

apêndice deste trabalho.

Segundo Amaral (2008) a agência reguladora deve ser embasada no princípio da

independência  através  da  independência  funcional  e  independência  financeira.  Esta

pode ser obtida por meio de uma taxa de regulação que garante os custos dessa entidade,

ou seja,  de modo a não depender financeiramente do Governo. Assim,  a  autonomia

financeira deve ser alcançada pelo gerenciamento de recursos próprios. Neste caso, as

agências precisam ser dotadas de receitas próprias, obtidas pela taxa de regulação, onde

sua natureza é contratual, na medida em que a base de cálculo é a receita obtida pela

concessionária (WALD E MORAES, 1999). 

Porém, conforme duas das respostas referentes à pergunta da atuação autônoma

financeira, isso não se verifica. A responsável pela resposta da ANATEL diz que embora

a Lei Geral das Telecomunicações (LGT) estabeleça a independência financeira, a Lei

de  Diretrizes  Orçamentárias  (LDO)  prevalece  em  relação  a  esse  quesito.  Assim,  a

Agência Reguladora pode ter o seu orçamento cortado pelo Ministério do Planejamento

e  também  ser  contingenciada  pelo  Ministério  das  Comunicações,  que  é  o  órgão

orçamentário  legal.  Dessa  forma,  este  aspecto  precisa  ser  trabalhado de  uma forma

melhor, todavia, há de haver um controle mínimo dos gastos das Agências Reguladoras

e  um  contrato  de  gestão,  sob  pena  destes  gastos  se  elevarem  de  maneira  não

recomendável e impor um custo muito elevado ao setor. De igual forma, o responsável

pela  resposta  da  ANTAQ  afirma  que  o  orçamento  da  Agência  está  vinculado  ao

orçamento  do  Ministério  dos  Transportes  e  que  mesmo  a  arrecadação  das  multas

aplicadas  pela  agência  ingressar  na  Conta  Única  do  Tesouro,  não  se vinculando ao

orçamento da Agência,  acaba por limitar completamente o princípio da autonomia e

independência previsto em lei. Cabe ainda destacar que uma das respostas, a da ANA,

se apresenta de forma distinta, em que o responsável alega possuir autonomia financeira

dizendo que até o momento do envio do questionário os recursos da Agência, de forma

geral, não estavam sendo contingenciados. 

Rigolon (s.d, p.24) caracteriza as agências como independente decisoriamente

pela capacidade de resistir às forças de grupos de interesse no curto prazo, assim como

isolar  a  direção  da  agência  de  interferências  indesejáveis  com  procedimentos  para

nomeação e demissão dos dirigentes fixados em mandatos longos. Nesse sentido, as três

agências  disseram que  possuem independência  decisória,  alegando  que  a  legislação

assegura a independência quando garante mandato fixo aos seus dirigentes. 
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Além disso, de modo geral as agências, que participaram da pesquisa, afirmaram

que  as  decisões  são  tomadas  de  forma  independente  tanto  na  área  técnica  quanto

jurídica. Porém, a ANTAQ salienta que, embora seja independente, a agência não fica

isenta  de interferências advindas do Executivo Federal (Ministérios e Casa Civil) em

assuntos que transmutam entre o poder político e o poder regulador. Visto que a ação

regulatória  se  dá  sob  orientação  da  política  pública,  formulada  pelo  Executivo  e

Legislativo.

Vale lembrar que, não obstante a legislação vigente, esses órgãos reguladores

sejam autarquias com independência financeira, administrativa e decisória, acredita-se

que possa haver pontos de frouxidão no regime de atuação, principalmente os ligados à

nomeação/indicação  dos  conselheiros  pelos  respectivos  governos.  Assim,  quanto  ao

critério de escolha dos conselheiros, a ANATEL disse que há indicação pela Presidência

da República, o Senado sabatina, e se o conselheiro for aprovado, há a nomeação. Na

ANTAQ  a  indicação  é  pela  Casa  Civil,  onde  o  candidato  a  conselheiro  também é

sabatinado e se aprovado pelo Senado Federal a nomeação ocorre via Presidência da

República. E na ANA é uma junção de experiência técnica e profissional com indicação.

Logo, ressalta-se que a questão da nomeação/indicação dos conselheiros é um

ponto de suma importância, visto que a falta de capacitação técnica e experiência na

área podem levar a ineficiência das decisões da agência. Outro grande problema está

ligado à captura, em que os responsáveis podem ser capturados e passarem a atuar de

forma imparcial.

Conforme pode ser visto no Quadro 1, foi feito um levantamento da capacitação

técnica  de  alguns  membros  de  cada  agência4,  porém  neste  momento  só  serão

apresentados e discutidos as três agências que se propuseram a responder o questionário

(ANATEL, ANTAQ e ANA), quanto ao quadro técnico das demais, pode ser visualizado

no apêndice 2. 

4Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL); Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL);
Agência Nacional  do Petróleo (ANP); Agência Nacional  de Vigilância Sanitária  (ANVISA); Agência
Nacional  de  Saúde  Suplementar  (ANS);  Agência  Nacional  de  Águas  (ANA);  Agência  Nacional  de
Transportes  Terrestres  (ANTT);  Agência  Nacional  de  Transportes  Aquaviários  (ANTAQ);  Agência
Nacional de Cinema (ANCINE) e Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).
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Quadro 1- Capacitação técnica de alguns membros da ANATEL, ANTAQ e ANA, 2016.
(Continua)

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

NOME CARGO
TITULAÇÃO/EXPERIÊNCIA

PROFISSIONAL

João Batista de
Rezende

Presidente

Economista e Mestre em Economia pela
Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo.  Foi  chefe  de  gabinete  do
Ministério do Planejamento, Orçamento
e  Gestão.  Foi  vice-presidente  da
Associação  Brasileira  de
Concessionárias  de  Serviço  Telefônico
Fixo  Comutado  (Abrafix).  Presidiu  a
Sercomtel  e  a  Companhia  de
Desenvolvimento de Londrina (PR).

Marilda Moreira
Superintendente

Executiva

Economista  e  pós-graduada  em
Regulação  de  Telecomunicações.  Foi
gerente  da  Divisão  de  Orçamento  do
Departamento  de  Planejamento  da
Diretoria  Econômico-Financeira  da
Telebras.  Foi  membro  do  Conselho
Fiscal  de  Telecomunicações  de
Pernambuco (Telpe). 

Maury Caetano de
Oliveira

Auditor Interno
Graduado  em  Ciências  Contábeis,
auditor em 2012.
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ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários

NOME CARGO
TITULAÇÃO/EXPERIÊNCIA

PROFISSIONAL

Adalberto Tokarski Diretor

Engenheiro  Civil.  Atuou  como
representante  do  setor  hidroviário
nas Câmaras Técnicas do Conselho
Nacional de Recursos Hídricos. Foi
gerente  de  Desenvolvimento  e
Regulação da Navegação Interior da
ANTAQ,  posterior  a  isso,  foi
superintendente  de  Navegação
Interior da ANTAQ.

Arthur Yamamoto
Superintendente de

Regulação

Integrou o quadro da ANTAQ como
Especialista  em  Regulação  de
Serviços de Transportes Aquaviários
em 2009. 

Tadeu Antônio Scafutto
Scotton

Auditor Interno

É  Membro  Titular  Eleito  do
conselho  deliberativo  do  Instituto
GEIPREV de  seguridade  social  de
20/06/2012 a 20/06/2016.

ANA - Agência Nacional de Águas

NOME CARGO
TITULAÇÃO/EXPERIÊNCIA

PROFISSIONAL

Vicente Andreu Guillo Diretor-Presidente

Graduado  em  Estatística  pela
UNICAMP.  Foi  Secretário  de
Recursos  Hídricos  e  Ambiente
Urbano  (SHRU)  do  Ministério  do
Meio  Ambiente.  Foi  presidente  da
Usina Termelétrica Nova Piratininga
Ltda.

João Gilberto Lotufo
Conejo

Diretor de regulação

Graduado  em  Engenharia  Civil
especializado  em  hidráulica  pela
USP com mestrado em Engenharia
Hidráulica.  Foi  diretor  da
Associação  Brasileira  de  Recursos
Hídricos.  Foi  superintendente  de
Planejamento de Recursos Hídricos
da ANA.

Fonte:  Elaboração própria,  com base  em informações disponíveis  nos sites  das  agências.  Acesso  em
maio/2016

Conforme  informações  contidas  no  Quadro  1,  observou-se  que  no  caso  da

ANATEL, o presidente possui graduação e mestrado em Economia e experiência na

área de telefonia,  foi chefe de gabinete do ministério do planejamento,  orçamento e

gestão na gestão do ex- ministro das comunicações, este que o indicou para o atual

cargo que ocupa. O fato de o presidente da agência ter sido indicado por um ex-ministro
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faz com que tenha um risco maior de ser alvo de investidas de particulares, podendo,

desta  forma,  ser  capturado,  o  que  interfere  de  maneira  negativa  no  bem-estar  da

sociedade, consequentemente atuando de forma ineficiente. 

Quanto  à  ANTAQ, notou-se  que  o  diretor  assim como o  superintendente  de

regulação já ocuparam cargos anteriores na agência, ou seja, já possuem conhecimento

técnico e  familiaridade com o setor,  o  que é  visto de forma positiva,  uma vez  que

carregam know-how sobre o setor e atuação da agência. Entretanto, por outro lado, o

fato de já terem atuado na ANTAQ, estes podem ser alvo de interesses de particulares,

visto que têm informações em excesso acerca da agência e de todo o setor em si.

Por fim, no caso da ANA, o diretor-presidente e o diretor de regulação possuem

experiência profissional e formação condizente com a área de atuação da agência, sendo

que o diretor de regulação é ainda mais especializado no setor. O diretor-presidente já

atuou no ministério do meio ambiente -para o qual a agência é subordinada- e o diretor

de  regulação  foi  diretor  da  Associação  Brasileira  de  Recursos  Hídricos  e

superintendente de planejamento de recursos hídricos da ANA, ou seja, igualmente as

outras aqui analisadas, pode estar na mira de particulares por possuir diferentes visões

acerca da área. De modo a simplificar, o diretor já atuou como parte envolvida nessa

relação, porém de forma distinta da atual. 

Além disso,  de acordo com a teoria  acerca do tema,  Pinto Junior  e  Mathias

(2000)  alegam que  os  principais  riscos  que  abarcam  as  informações  decorrem  dos

problemas de risco moral e seleção adversa. Ademais, ainda em relação ao risco gerado

pela  assimetria  de  informação,  destaca-se  haver  espaço  para  o  surgimento  de

questionamento quanto à eficiência da  regulação  da fiscalização ou acompanhamento

das informações disponíveis, dos custos da concessionária, à formulação das revisões e

reajustes tarifários, à definição de padrões de qualidade e segurança dos serviços. 

Outro ponto de grande relevância quanto à atuação das agências reguladoras diz

respeito à qualidade e quantidade de informações disponíveis, dado que a informação é

uma forma dos  principais  saberem se os  agentes  estão  agindo de  acordo com seus

interesses,  conforme  a  pergunta  sete  do  questionário.  Na  ANATEL  é  feito  um

acompanhamento  da situação  econômico-financeira  das  concessionárias  de  perto  e

dispõe de regulamentos e sistema de custos, com propósitos, não de controle, mas de

redução das assimetrias de informações, de forma a atuar preventivamente, caso haja

necessidade. Já no caso da ANTAQ, esta agência requer das concessionárias reguladas

por ela os balanços e os demonstrativos do resultado de exercício (DRE) em período de
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reajuste/revisão tarifária ou quando em situação de indícios de preços abusivos por parte

das concessionárias. Já a ANA não respondeu acerca disso, respondendo apenas que não

se aplica à agência.

Em relação aos  custos  da concessionária,  a  ANATEL não tem por  propósito

regular os custos. De acordo com a LGT (Lei Geral de Telecomunicações) o risco é da

prestadora de serviços e, portanto, quem deve atuar e controlar custos é a prestadora,

mesmo que seja uma concessionária de serviço público.  Isto porque o modelo atual

trabalha  com  preços  de  livre  mercado  ou  com  tarifas  teto  e  não  mais  taxa  de

remuneração. Afirmaram que o papel da Agência Reguladora acerca de custos se atém a

somente gerar informações no sentido de ter conhecimento do mesmo para auxiliar a

tomada de decisões, mas, nunca, para controle. 

No caso da ANTAQ, o entrevistado começa pontuando que no setor portuário,

confunde-se  concessão  com arrendamento.  Não há,  atualmente,  nenhuma concessão

portuária,  mas  sim  administração  através  das  Companhias  Docas  ou  delegação  aos

Estados, e no âmbito dos portos organizados, terminais arrendados. Assim, os custos das

Autoridades  Portuárias  (empresas  de  economia  mista)  são  aferidos  nas  revisões  e

reajustes tarifários. Além disso, afirmou também que está em fase de implantação um

padrão  de  contabilidade  portuária  (Plano  de  Contas)  no  qual  será  possível  um

monitoramento mais adequado dos custos praticados pelas Autoridades Portuárias. Em

se tratando de arrendamentos, os empreendimentos são privados, logo praticam preços

(e  não  tarifas)  cobrados  aos  usuários  em liberdade,  conforme  o  mercado.  Por  fim,

mencionou que a ANTAQ atua na eventualidade de denúncias ou verificação de preços

abusivos. E nesse caso, os custos (eficientes) das empresas servem como referencial

para  aferir  a  razoabilidade  dos  preços  praticados.  Assim  como dito  pela  ANATEL,

porém de forma direta, o entrevistado da ANA diz não ser atribuição da agência regular

economicamente as atividades.

No que tange aos reajustes, a ANATEL diz que este é um procedimento anual.

Após a realização de Análise de Impacto Regulatório (AIR), as revisões sempre são

submetidas a consultas públicas para obtenção de contribuições da sociedade. Após a

análise  das contribuições,  o  colegiado da agência,  composto por cinco Conselheiros

Diretores, toma a decisão de realizar ou não a revisão. Alegaram ainda que o cálculo

leva em conta a variação da perda do poder aquisitivo da moeda por meio da aplicação

do Índice do Setor de Telecomunicações (composto por uma cesta de itens de despesa

do setor) e da dedução do Fator X (fator de produtividade no período). Na ANTAQ os
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reajustes  também são feitos  anualmente.  As Autoridades  Portuárias  apresentam suas

propostas e estas são analisadas primeiramente com referência aos índices de preços

acumulados  no  período,  seguidos  de  análise  dos  balanços  contábeis  e  informações

técnicas  oferecidas  pelos  solicitantes.  Em  relação  aos  arrendamentos,  há  apenas  a

comunicação prévia (a ANTAQ não autoriza os reajustes,  posto que são livres, mas

exige a comunicação prévia para permitir a aferição de desvios antes de sua entrada em

vigor).  Outro  ponto  importante  tratado  pelo  entrevistado  na  ANTAQ  se  refere  aos

contratos  de  arrendamento,  onde  afirmou-se  que  estes  são  passíveis  de  análise  de

reequilíbrio  econômico-financeiro.  O  reequilíbrio  pode  ensejar  reestruturação  dos

preços  cobrados  aos  usuários,  além  da  revisão  das  cláusulas  contratuais  (prazos,

investimentos, ressarcimentos e padrões de desempenho). Quanto à ANA, novamente o

entrevistado respondeu que os reajustes/revisões tarifárias não aplica à agência.

No que se refere  aos  padrões  de qualidade  e  segurança  do serviço prestado,

pergunta quatro do questionário, a ANATEL alegou contar com Regulamento Geral da

Qualidade  (RGQ)  por  serviço,  submetido  previamente  a  consulta  pública,  que

estabelece metas de qualidade a serem atingidas. As prestadoras de serviço informam à

ANATEL, por meio de sistemas de informação, os dados solicitados para aferição do

cumprimento  das  metas  estabelecidas,  que  são  acompanhados  sistematicamente  e

mensalmente  pela  Agência  e  publicados  em  seu  site.  Quando  se  verifica

descumprimento  de  meta,  a  Agência  instaura  o  devido  processo  administrativo

denominado Procedimento  de  Apuração de Descumprimento  de  Obrigação (PADO),

que respeita  o devido processo legal proporcionando a empresa o direito  de defesa,

recurso  e  alegações  finais,  para  aplicar  a  sanção que  varia  de  advertência,  multa  a

caducidade ou cassação. Exaurida a esfera administrativa a penalidade é aplicada. Com

relação  à  segurança  do  serviço  prestado,  a  ANATEL  dispõe  de  Sistema  de

Gerenciamento  de  Risco  (SIEC)  e  de  um Centro  de  Monitoramento  das  Redes  de

Telecomunicações (CMRT), com informações sobre as redes das prestadoras e situações

críticas e de emergência a serem monitoradas pela Agência. 

Em  se  tratando  da  ANTAQ,  o  entrevistado  afirmou  que  os  parâmetros  de

qualidade encontram-se definidos genericamente, o que já permite uma ação efetiva da

fiscalização,  porém,  com  grau  de  subjetividade  que  dificulta  a  uniformização  dos

processos.  Assim,  estão  trabalhando  (consta  na  agenda  regulatória  2016-2017)  na

definição  de  indicadores  da  prestação  de  serviço  adequado  aplicáveis  aos  portos  e

terminais (e aos demais setores regulados pela Agência).  Novamente, o responsável

38



pela ANA diz  que  padrões  de  qualidade  não  se  aplica  à  agência,  alegando  que  é

responsável pela outorga do uso da água e fiscalização da segurança das barragens que

tiveram seus recursos hídricos outorgados. 

Outra questão importante para a garantia da regulação eficiente está na qualidade

do corpo técnico da agência.  Neste sentido,  coube averiguar se haveriam diferenças

salariais para funções semelhantes realizadas nas agências e nas concessionárias. O que

se pôde notar pelas respostas obtidas é que as diferenças salariais entre técnicos das

agências e das empresas que operam no setor não atrapalham o processo de fiscalização,

visto  que  a  remuneração  dos  especialistas  e  técnicos  em regulação  encontra-se  em

patamares  satisfatórios,  não  se  constituindo  fator  de  desestímulo  ou  inconformismo

frente aos do setor privado, passivos da fiscalização.

Outro ponto ressaltado é o das empresas que participam do leilão. De acordo

com as respostas dos questionários, não há um mecanismo de pré-seleção das mesmas.

Os gestores ressaltaram que desconhecem a existência de pré-seleção e que basicamente

o próprio edital do leilão estabelece os requisitos de qualificação dos interessados. Em

relação  a  esta  questão,  cabe  ainda  mencionar  que  o  fato  de  não  possuir  algum

mecanismo de pré-seleção pode gerar problemas para a eficiência do setor. Vickers e

Yarrow (1997), citado por Basso e Silva (2000), destacaram que um deles é o fato de

que a empresa detentora da concessão, no momento em que esta for renovada, poderá

fazer uso de vantagens estratégicas. Por exemplo, pode-se citar o fato de uma firma que

atualmente é detentora da concessão conseguir, devido à sua experiência, reduzir seus

custos operacionais e assim facilitar sua vitória na competição, em função do know-how

obtido. Além disso, esta informação pode reduzir o número de empresas dispostas a

competir pelo mercado e isso pode implicar em outro problema que é a redução da

competição no momento do certame, pois uma das condições para o funcionamento do

sistema é a existência de um leilão competitivo, uma vez que quanto maior for o número

de empresas concorrentes menor será a possibilidade de eventuais conluios.

Por fim, segundo uma das agências entrevistadas, a ANA, o fato do mercado de

concessões no Brasil ser concentrado em poucas grandes empresas acaba interferindo de

maneira negativa no processo de leilão e com isso prejudicando a eficiência do setor,

porém, para as outras duas isso não se faz verdadeiro. Para o entrevistado da ANATEL,

o Brasil é um dos países com melhores níveis de competição. O fato é que o setor de

telecomunicação  é  intensivo  em capital  e,  dessa  forma,  apenas  grandes  grupos  têm

disponibilidade para investimentos. A despeito disso, no Brasil estão surgindo pequenas
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e  médias  empresas  prestadoras  de  serviços  de  banda  larga  fixa  viabilizando  as

telecomunicações com mais acesso e mais velocidade em muitos municípios, inclusive

em grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, assim como em cidades muito

pequenas. Quanto à ANTAQ, o que se tem observado é uma ampliação de protagonistas

participando dos leilões e, mais ainda, nos processos de instalação de terminais de uso

privado. Há, ainda, um ingresso significativo de investidores estrangeiros associando-se

a grupos já instalados no país para abertura de sua participação nos empreendimentos

portuários. Tal dinamização tem se refletido em crescentes índices de movimentação

portuária.
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4- CONCLUSÃO

Pretendeu-se neste trabalho analisar se as agências reguladoras federais no Brasil

atuam de forma autônoma e independente. Para isso foi feito uma análise descritiva por

meio de revisão da literatura com a finalidade de descrever o processo de formação das

agências reguladoras no mundo e principalmente no Brasil. Em seguida, elaborou-se e

aplicou-se  um questionário  aos  responsáveis  das  agências  de  regulação  federais  no

Brasil a fim de entender e analisar a forma de atuação dessas, com ênfase nos resultados

para averiguar se os pressupostos básicos -autonomia financeira e decisória- estão sendo

seguidos de modo a garantir a eficiência na prestação dos serviços públicos.   

Para tanto, realizou-se estudo de caso para a ANATEL, ANTAQ e ANA, e, por

meio  das  respostas  dos  entrevistados,  foi  possível  compreender  que  todas  as  três

agências possuem independência decisória, porém o mesmo não ocorre em relação à

independência financeira em que apenas uma das agências diz possuir; ou seja, a teoria

diz que as agências devem ser dotadas de independência financeira, contudo na prática

isso não se aplica necessariamente. A exemplo de uma possível razão para tal fato, está

na  resposta  de  duas  das  agências  entrevistadas,  que  alegaram  que  o  orçamento  é

contingenciado pelo ministério responsável e a arrecadação por si não é suficiente para

manter os custos da agência. 

Em relação à nomeação/indicação de alguns membros da agência percebeu-se

que a maior parte destes possui capacitação técnica e experiência no setor. O destaque

aqui se refere justamente ao fato de já terem atuado nesse setor; isto é, infere-se a partir

disso que os entrevistados possuíam muita informação acerca da agência o que poderia

facilitar  a  existência  de  influência  política  e  a  captura  por  parte  das  empresas

particulares. Assim, se os agentes forem capturados estes poderiam passar a atuar de

forma  imparcial  e  agir  em  interesse  de  particulares,  portanto,  pode-se  levar  a

ineficiência nos setores. 

Vale ressaltar que o objetivo inicial do trabalho era analisar todas as agências de

regulação  federal  no  Brasil,  através  das  respostas  dos  questionários,  porém,  houve

necessidade de ajuste na pesquisa, visto que apenas três agências responderam. Assim, a

metodologia teve de ser modificada e adaptada passando para estudo de caso. Conforme

foi  apresentado  na  metodologia,  uma  das  objeções  ao  estudo  de  caso  refere-se  à

generalização dos resultados, ou seja, poderia ocorrer questionamentos quanto a isso,

visto  que  se  têm apenas  três  respostas  das  dez  agências  levantadas  no  início  deste
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trabalho.  Todavia,  embora  reconheça-se  este  fato  como uma  limitação  da  pesquisa,

acredita-se que os resultados obtidos foram suficientes para proporcionar uma visão

global da atuação das agências de regulação de serviços públicos federais no Brasil e

não apenas de modo particular. 

Desta forma, pode-se aceitar a hipótese de que as agências federais de regulação

no Brasil não atuam de forma decisória e independente financeiramente como postula a

legislação vigente. Contudo, ainda que necessitem de reformulação e aparato legal a

atuação dessas agências é de suma importância para os setores a fim de que trabalhem

com  intuito  de  garantir  o  bem-estar  da  população  e  os  interesses  dos  particulares

gerando assim eficiência para o setor.

Por fim, sugere-se como oportunidade de novos estudos o aperfeiçoamento e a

adoção de mecanismos que incentivem as agências a participarem das pesquisas que

tem  por  objetivo  analisar  a  atuação  desses  órgãos  em  setores  que  são  de  suma

importância para a economia do país. Assim, pode-se contribuir com estudos que visem

a melhoria em termos de qualidade e consequentemente eficiência para os setores.
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APÊNDICE- QUESTIONÁRIO

Atuação das agências reguladoras no Brasil

*Obrigatório

  
1-  O  quão  importante  se  faz  a  regulação  via  agências  reguladoras  nos  setores  de

infraestrutura no Brasil? Escolha a alternativa de acordo com o grau de importância. *

 Nada importante

 Pouco importante

 Importante

 Muito importante

 Extremamente importante

2- De que forma a agência atua para regular os custos da concessionária?

3- Durante o período de concessão ocorrem revisão e reajuste tarifário. Como a agência

atua nesse processo? * 

4- De que maneira a agência atua na garantia dos padrões de qualidade e segurança do

serviço prestado? *

5- Como a agência lida com as funções ambíguas que desempenha, uma vez que ao

mesmo tempo tem que atender aos interesses do bem-estar social e garantir os interesses

dos particulares, de modo a alcançar a eficiência setorial? *

6- Nas fases de elaboração dos leilões existe algum mecanismo utilizado pela agência

com o objetivo de pré-selecionar as empresas participantes? *

7-  Há fiscalização ou acompanhamento das  informações  disponíveis  em balanço de

pagamento ou Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) das empresas por parte

das agências? Se sim, como é feito? Se não, por quê? *

45



8- Qual o critério utilizado para nomeação dos conselheiros que compõem o conselho

diretor das agências? *

 Concurso

 Indicação

 Análise de currículo

 Outro: 

9- As diferenças salariais entre técnicos da agência e das empresas que operam no setor

atrapalham o processo de fiscalização das agências? Justifique. *

10- A seu ver a agência atua com independência decisória? *

 Sim

 Não

Justifique sua resposta *

11- De acordo com sua perspectiva, a agência atua com autonomia financeira? *

 Sim

 Não

Justifique sua resposta. *

12- Considerando sua opinião, o fato do mercado de concessões de infraestrutura no

Brasil  ser  concentrado  em poucas  grandes  empresas  acaba  interferindo  de  maneira

negativa no processo de leilão e com isso prejudicando a eficiência do setor? *

 Sim

 Não

Justifique sua resposta *

Muito obrigada pela vossa colaboração! Neste campo insira seu nome e um e-mail e/ou

telefone para contato. *
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APÊNDICE 2 – CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS MEMBROS

Quadro 2- Capacitação técnica de alguns membros das Agências Federais de Regulação 
no Brasil (ANEEL, ANP, ANVISA, ANS, ANTT, ANCINE, ANAC), 2016.

(continua)

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica

NOME CARGO
TITULAÇÃO/EXPERIÊNCIA

PROFISSIONAL

Romeu Donizete
Rufino

Diretor-Geral

Graduado em Ciências Contábeis e pós-
graduado  em  Contabilidade  Gerencial
pela FGV e em Gestão pela Fundação
Dom Cabral e Kellogg Graduate School
of Management. Atuou por 15 anos na
Eletronorte.  Ingressou  na  ANEEL em
1998.

Romário de
Oliveira Batista

Secretário Executivo
de Leilões

Engenheiro  elétrico  e  bacharel  em
direito integrou o quadro da COELBA
(Companhia de Eletricidade do Estado
da Bahia) por 21 anos, exerceu cargos
comissionados no Ministério de Minas
e Energia.

José Renato Pinto
da Fonseca

Auditor Interno
Graduado  em Ciências  Contábeis.  Foi
representante do Conselho Regional de
Contabilidade/DF 

ANP – Agência Nacional do Petróleo

NOME CARGO
TITULAÇÃO/EXPERIÊNCIA

PROFISSIONAL

Magda Maria de
Regina Chambriard

Diretora-Geral

Graduada em Engenharia Civil pela
UFRJ, pós-graduada em Engenharia
Química  pela  COPPE-UFRJ,  em
Engenharia  de  Reservatórios  e
Avaliação  de  Formações  e
Engenharia  de  Reservatórios  e
Avaliação  de  Formações  pela
Universidade  Corporativa  da
Petrobras.  Funcionária  aposentada
da Petrobras. Ingressou na ANP em
2002.

Leonardo Caldas Secretário Executivo Graduado  em  Jornalismo  e  pós-
graduado em  Gestão de Negócios e
Projetos com foco em energia,  óleo
e  gás pela  Fundação  Dom  Cabral.
Atuou como Sênior na ED & F. Man
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International  Inc  e  na  ATEF
Consultoria  &  Investimentos.
Ingressou na ANP em 2008.

Marcelo Castilho 
Superintendente de

Promoção de
Licitações

Graduado  em  Geologia  e  pós-
graduado  em Geologia  e  Geofísica
Marinha aplicada à Exploração pela
UFF,  master  em  gerenciamento  de
projetos  pela  FGV.  Atuou  como
geólogo na Expetro Consultoria em
Petróleo  e  Gás  Natural  e  na
Companhia  Vale  do  Rio  Doce.
Ingressou na ANP em 2002.

Antonio Carlos Neves
de Mattos

Auditor Interno Foi servidor da PORTOBRAS 

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

NOME CARGO
TITULAÇÃO/EXPERIÊNCIA

PROFISSIONAL

Jarbas Barbosa da Silva
Júnior

Diretor

Doutor  em Saúde  Coletiva.  Mestre
em  Ciências  Médicas.  Especialista
em  Saúde  Pública  e  em
Epidemiologia.  Foi  Presidente  do
Comitê  Executivo  da  Organização
Pan-Americana de Saúde dos EUA.
Foi  Secretário  Executivo  do
Ministério  da  Saúde.  Diretor  do
Centro  Nacional  de  Epidemiologia
Fundação Nacional de Saúde.

Virgínia Araújo de
Oliveira

Coordenadora de
Licitações, Contratos

e Convênios

Advogada.  Coordenadora  da
Procuradoria  Federal  junto  à
ANVISA.

Walter Ferreira Dantas Auditor Interno
Há  11  anos  em  exercício  na
ANVISA.

ANS – Agência Nacional de Saúde

NOME CARGO
TITULAÇÃO/EXPERIÊNCIA

PROFISSIONAL

José Carlos de Souza
Abrahão

Diretor-Presidente

Médico  Especialista  em  Pediatria,
pós-graduado  em  Administração
Hospitalar  e  MBA  Executivo  em
Administração.  Foi  Presidente  da
Confederação Nacional  de Saúde e
da  Federação  dos  Hospitais  e
Estabelecimentos  de  Serviços  de
Saúde do Estado do Rio de Janeiro.

Simone Sanches Freire Diretora de
Fiscalização

Graduada  em  Ciências  Jurídicas,
pós-graduada  em  Direito  Público
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especializada  em  Regulação  de
Saúde  Suplementar  pela  FGV,  em
parceria  com  a  ANS  e  o  Hospital
Sírio  Libanês.  É servidora da ANS
desde 2002. 

Marcus Vinicius de
Azevedo Braga

Auditor Interno

Doutorando  em  Políticas  Públicas,
Estratégias  e  Desenvolvimento.
Graduado  em  Pedagogia.  Bacharel
em  Ciências  Navais.  Analista  de
Finanças  e  Controle  do  Quadro  da
Controladoria-Geral  da  União,
cedido ao Ministério da Saúde como
Auditor Interno da ANS.

ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres

NOME CARGO
TITULAÇÃO/EXPERIÊNCIA

PROFISSIONAL

Jorge Luiz Macedo
Bastos

Diretor-Geral

Graduado em Administração e pós-
graduado  em  Gestão  de  Projetos
pelo  IBMEC,  e  em  Gestão  de
Negócios, pela FGV. Foi consultor-
sênior  da  Ouro  Preto  Consultoria.
Atuou  como  Assessor  Técnico  do
Gabinete  do  Senador  Wellington
Salgado e do Gabinete  do Senador
Hélio Costa. 

Suzy Mary Costa Vaz 
Gerente de Licitações

e Contratos
Cargo Comissionado

Renata Batista
Junqueira Nogueira

Superintendente de
Governança
Regulatória

Advogada.  Atuou  como  Assessora
da  Coordenação  Técnico
Legislativo,  da  Secretaria  de
Trabalho  e  Direitos  Humanos
Distrito Federal

João Luiz Noronha da
Jornada

Auditor Interno
Servidor  daEmpresa  de  Trens
Urbanos de Porto Alegre (Trensurb)
cedido à ANTT.

ANCINE - Agência Nacional do Cinema

NOME CARGO
TITULAÇÃO/EXPERIÊNCIA

PROFISSIONAL

Manoel Rangel Diretor-Presidente

Cineasta  formado  pela  USP.  Foi
presidente da Comissão Estadual de
Cinema da Secretaria de Estado da
Cultura de São Paulo. Foi Assessor
Especial  do  Ministro  da  Cultura
Gilberto Gil. É Diretor-Presidente da
ANCINE desde 2006.
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César Augusto Dumont
Labuto

Gerente de
Planejamento,
Orçamento,

Arrecadação e
Finanças

Na  ANCINE  foi  substituto  no
Departamento  de  Temas  de
Infraestrutura,  da  Secretaria  de
Planejamento  e  Investimentos
Estratégicos  deste  Ministério  em
2009. Ocupante do atual cargo desde
outubro/2015.

Renata Altoé de Angeli
Coordenadora de
Documentação e

Acervo

Atuou  no  cargo  comissionado  de
Analista Técnico II na Secretaria de
Gestão  Interna  da  ANCINE  em
2011.

Jorge Luis da Rosa
Gomes

Auditor Interno
É auditor  chefe da  ANCINE desde
fevereiro/2016.

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil

NOME CARGO
TITULAÇÃO/EXPERIÊNCIA

PROFISSIONAL

José Ricardo Pataro
Botelho de Queiroz    

Diretor-Presidente

Graduado  em  Direito  pela
Universidade  Católica  do Salvador,
Pós-Graduado  em  Ciências
Criminais e em Gestão da Segurança
Pública pela Academia Nacional de
Polícia.  É  Delegado  do
Departamento  de  Polícia  Federal
desde  1999,  possui  graduação  pela
FBI National Academy. Foi Assessor
do  Ministro  do  Gabinete  de
Segurança  Institucional  da
Presidência da República. Foi Chefe
de Gabinete e Coordenador-Geral de
Polícia Criminal Internacional.

Lélio Trida Sene
Superintendente de

Administração e
Finanças

Graduado  em  Administração  pela
Faculdade  de  Ciências  Econômicas
do  Triângulo  Mineiro  (FCETM)
com  especialização  em  Recursos
Humanos  pela  FCETM  e  em
Administração  Pública  pela  FGV.
Analista de Finanças e Controle da
Secretaria  do  Tesouro  Nacional  do
Ministério  da  Fazenda desde  1995,
cedido e atuando nesse cargo desde
maio/2015. 

Cosme Leandro do
Patrocínio

Auditor Interno Graduado  em  Administração  pelo
Centro  de  Ensino  Unificado  de
Brasília,  pós-graduado  em
Contabilidade  e  Auditoria  pela
Universidade  de  Brasília  e  em
Gestão de Tecnologia da Informação
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pela  Universidade  Federal  de
Pernambuco.  É  servidor  Público
Federal desde 1985. Foi cedido pelo
Bacen à ANAC em abril/2012.

Fonte:  Elaboração própria,  com base  em informações disponíveis  nos sites  das  agências.  Acesso  em
maio/2016
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