CURSO INTRODUTÓRIO SOBRE
REGULAÇÃO

ii

Sumário

1. PROGRAMA DA DISCIPLINA

1

1.1 EMENTA
1.2 CARGA HORÁRIA TOTAL
1.3 OBJETIVOS
1.4 BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
CURRICULUM VITAE DO PROFESSOR

1
1
1
2
2

2. REGULAÇÃO COMPARATIVA: UMA (DES)CONSTRUÇÃO DOS
MODELOS REGULATÓRIOS. IN: ALKETA PECI. (ORG.). REGULAÇÃO NO
BRASIL: DESENHO, GOVERNANÇA, AVALIAÇÃO. SÃO PAULO: ATLAS, 2007, V. 1, P.
72-92.
4
3. REFORMA REGULATORIA BRASILEIRA DOS ANOS 90 À LUZ DE
OUTROS ESFORÇOS REFORMISTAS: REVISITANDO O MODELO DE
KLEBER NASCIMENTO.
18
4. AVALIAÇÃO DO IMPACTO REGULATÓRIO E SUA DIFUSÃO NO
CONTEXTO BRASILEIRO

iii

36

1

1 Prog
1.
grama
a da discipl
d
lina
1 Eme
1.1
enta
Esstado, Reggulação e Administraação Públicca: uma visão
v
histórica e con
ntextual.
Reegulação versus regulamentação
o. Regulaçãão geral veersus regulaação de mercados
m
esspecíficos. Regulação
o e desenho insttitucional das agen
ncias regu
uladoras
independenttes. Regulaçção no con
ntexto brasileiro: Do Estado
E
Deseenvolvimen
ntista ao
Esstado Regulador. Proccessos de difusão
d
das políticas regulatórias
r
s. De uma reforma
reegulatória para
p
uma reforma dee melhoria regulatória. Regulaçãão e instru
umentos
reegulatórios.

1 Carg
1.2
ga horária tota
al
24
4 hs/aula

1 Obje
1.3
etivos
o Co
ompreendeer as principais tran
nsformaçõe
es do pap
pel do Esttado no contexto
c
in
nternacional e nacionaal e sua influencia na concepção
c
da regulaçãão, a partir de uma
visão históricca;
nâmica da regulação,
r
d contexto
do
o regulatóriio e da goveernança reggulatória
o Analisar a din
no
o contexto internacion
nal e no con
ntexto brasileiro;
o Diferenciar os
o conceitoss de regulaçção no senttido mais am
mplo (como
o regulamen
ntação e
o de mercad
dos específiccos;
prrodução de normas) daa regulação
o Co
ompreendeer os efeito
os de variáveis como estrutura federativa, atores po
olíticos e
orrganismos internacion
nais nos processos de
e difusão das políticass regulatóriias e na
go
overnança regulatória;
r
;
o Situar esta diinâmica do papel do Esstado nos setores espeecíficos no B
Brasil;
o Co
ontextualizaar a refo
orma de melhoria
m
regulatória
r
distinguin
ndo‐a da reforma
reegulatória tíípica dos an
nos 90;
o Destacar um
m conjunto de instrum
mentos reggulatórios e seu papeel no conttexto de
m
melhoria
reggulatória.
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1 Bibliiografia
1.4
a recom
mendada
a
o BA
ANCO MUNDIAL. O Estado num mundo em transfformação: Relatório sobre o
deesenvolvimento mund
dial. Washington: Oxfford Univerrsity Press, 1997. O relatório
r
ap
presenta ass principais tendênciass da transformação do
o papel do
o Estado no
o mundo
co
ontemporân
neo, trazendo exemplo
os e analisando casos de
d vários paaíses do mundo.
o FIORI, José Luiz. O Vô
ôo da coruja: uma leitura não
o liberal daa crise do
o estado
deesenvolvimentista. Rio
o de Janeirro: EdUERJ, 1995. A obra
o
apreseenta uma análise
a
e
diiscussão dos
d
principais fato
ores que influenciaaram a ccrise do Estado
deesenvolvimentista brassileiro.
o PEECI, Alketaa; PIERANTTI, Octavio;; RODRIGU
UES, Sylvia.. Governan
nça e New
w Public
M
Managemen
t: convergêências e contradições no contextto brasileiro
o. Anais En
nanpad ‐
En
ncontro Naccional dos Programas
P
d Pós‐grad
de
duação em Administraçção. Rio de Janeiro:
20
007. O arrtigo discu
ute as principais características da redee de gove
ernança,
co
ontrapondo
o‐a aos princcípios de reeforma do Estado,
E
adottada em 199
95.
o PEECI, Alketa; SOBRAL, Filipe. Parcerias Público
o‐Privadas. Cadernos
C
EBAPE.BR.Vo
ol. 5. Nr.
2.. 2007. O artigo
a
apressenta uma análise dass parcerias público‐privadas adottadas no
Brrasil, compaarando a exxperiência com
c
o mode
elo inglês.
o PEECI, Alketa.. Reforma Regulatória
R
Brasileira dos anos 90
9 à luz do modelo de
e Kleber
Nascimento.
o Reevista de Administraçã
A
ão Contemporânea, 11
1 (1) Janeiro‐Março, 2007, pp. 11‐30.
1
O
arrtigo analisaa a estratéggia de regulação e a attuação das agências reeguladoras, a partir
dee uma perrspectiva histórica, co
omparando a recente reforma rregulatória com as
ou
utras reform
mas adminisstrativas ad
dotadas no Brasil.
B
o PEECI, Alketa (Org.). Reggulação no Brasil: Dese
enho, Goveernança, Avvaliação. São Paulo:
Attlas, 2007. A obra reúne contribu
uições de especialistass que analissam a estratégia de
reegulação e criação das agêências ind
dependentees, a parrtir de enfoques
e
m
multidisciplin
nares.
o PEEREIRA, Luiz Carlos Breesser.A Refforma do Esstado dos anos
a
90: Lógica e Meccanismos
dee Controle.
o Caadernos MA
ARE da Refo
orma do Esttado. Brasíllia: MARE, 1997.
1
O trabalho conceitualiza
oss princípioss balizadorees da Reforma do Estaado, destaccando as prrincipais esttratégias
dee flexibilizaçção da sua ação.
a
o PIINHEIRO, Armando Castelar & OLLIVEIRA FILH
HO de, Luiz Chrysóstom
mo. Privatizzação no
Brrasil: Passad
do, Planos e Perspectiivas. Brasília, Rio de Jaaneiro: IPEA
A, 1991. O trabalho
t
deesenvolve uma
u
análisee sistemáticca do proce
esso de privvatização ad
dotado no decorrer
d
daas últimas décadas
d
no Brasil.

C
Curricul
lum vita
ae do professo
or
Alketa Peci é Doutora
D
em
m Administração e Mestre
M
em
m Administrração Pública pela
EBAPE/FGV, além
m de Mestrre em Relaçções Internaacionais pella STOA/ICEE, Itália. É graduada
A
ão pela Facculdade de Economia da
d Universid
dade de Tirrana. Professsora da
em Administraçã
EBAPE/FGV e coordenado
c
ora do curso de Mestrado em
m Administração Púb
blica da
EBAPE/FGV, possui experiên
ncia como consultora
c
de
d organizaações públiccas e privad
das – tais
como
o Tribunal de
d Contas da União, Ministério da Defesa, Casa Civil da Presidê
ência da
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República e secrretarias de governos
g
esstaduais. É autora de diversas
d
publicações na área e
pesqu
uisadora vissitante da George
G
Washington University,EUA
A.
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2. RE
2
EGULA
AÇÃO COMPAR
RATIV
VA: UMA
U
(
(DES)C
CONSTRUÇÃO
DOS
S
M
MODELOS
R
REGUL
LATÓR
RIOS. IN: ALKEETA PECI.. (ORG.). RREGULAÇÇÃO NO
BR
RASIL: DE
ESENHO, GOVERNA
G
ANÇA, AVA
ALIAÇÃO. SÃO PAULO: ATLA
AS, 2007,
V 1, P. 72-922.
V.

AlketaPeci
In
ntrodução
o

O priincipal objeetivo desse trabalho é desmistificcar alguns (pré)suppostos dos
modeelos regulaatórios em construção
o no conttexto brasiileiro, via análise
compparativa com
m o contextoo inspiradorr das reform
mas regulatóórias internaacionais,
o ameericano.
O trabbalho está basicamente
b
e estruturad
do em duas partes, deddicadas à an
nálise de
reform
ma nos EUA
A e no Braasil. Um do
os primeiross tópicos daa análise teem a ver
com o contextoo histórico de surgimeento das reeformas reggulatórias nos
n dois
paísess. Os fatorees estruturaais e conjun
nturais que impulsionaaram a criaação das
entidaades reguladoras serãoo destacadoss, observanndo diferençças substancciais nos
atoress e nos moovimentos que
q se fizerram presentte – com qquase um sééculo de
difereença.
A relaação entre a regulação e a administração púbblica nos EU
UA é observ
vada, via
análisse das princcipais teoriaas que susten
ntaram a diistinção políítica-admin
nistração,
raíz conceitual da criaçção de entidades
e
independenntes de controles
c
n EUA. ArgumentaA
d
goverrnamentais nos
se que nesse país é muuito difícil distinguir
a reggulação de toda a essfera de ad
dministraçãoo pública, logo os conceitos
c
relativvos à independência addministrativ
va não são exclusivos à regulação.
O trabbalho buscaa demonstraar que a ind
dependência administrrativa trouxe alguns
beneffícios práticcos, mas aciirrou o deb
bate teórico.. Ao mesmoo tempo em
m que se
discuttem os gaanhos decoorrentes daa criação de entidaddes indepeendentes,
argum
menta-se quue a distinnção política-administtração estáá há muito
o tempo
superrada nos debbates conceiituais da áreea de adminnistração púública.
Com relação ao Brasil, o trrabalho apreesenta um breve
b
histórrico do proccesso de
impleementação das agênccias reguladoras, deestacando aspectos como
c
a
desestatização e sua relevânncia na criaação de novos órgãos rreguladores,, o papel
do Plaano Diretorr da Reform
ma do Apareelho de Estaado e a abraangência da reforma
regulaatória a níveel setorial e federal.
Em seguida,
s
annalisam-se duas dimeensões cruuciais do m
modelo reg
gulatório
brasilleiro: a política regulattória e a ten
ntativa de fleexibilizaçãoo da gestão pública.
Essa dupla dim
mensão matterializa-se na própriaa denominaação das entidades
e
regulaadoras: “aggência” (reepresenta o conjuntoo de mediidas que visam
v
à
flexibbilização daa gestão púbblica); e, “reguladora” (representaa o papel do
o Estado
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no contexto da pós-privatizaação).
Por fim,
f
apresenntam-se as conclusões do traballho que buuscam comp
parar os
conceeitos, as refformas e ass formas dee sua impleementação nnos dois paaíses, de
formaa a contribuuir para umaa leitura hisstoricamentee e contextuualmente sittuada do
fenôm
meno da reggulação.
Es
stados Unidos

Conteexto histórico
A annálise históórica da regulação enquanto novo pappel do Esstado e,
especcificamente, do surgim
mento das entidades
e
reeguladoras nos EUA aponta
a
a
existêência de um
m conjuntoo de fatoress impulsionnadores quue diferem do caso
brasilleiro.
A reggulação no contexto americano
a
acompanha
a
a proliferaação das attividades
adminnistrativas do
d Estado. De fato, é difícil distiinguir nas pprimeiras entidades
e
indeppendentes a função reguulatória de outras
o
funçõões adminisstrativas. A primeira
p
agênccia regulatóória foi criaada em 1887 com o obbjetivo de rregular as ferrovias
f
ameriicanas – a InterstateC
CommerceC
Comission(ICC). A IC
CC foi estaabelecida
comoo conseqüênncia da cresccente indign
nação do púúblico em reelação às prááticas de
abusoo nas ferrovvias. No entanto, seus poderes
p
de enforcemen
e
nt foram exp
pandidos
no deecorrer do governo Rooosevelt. A partir de 1940 seu eespectro reg
gulatório
incluiiu além das ferrovias toodos os tipo
os de transpporte (com exceção de aviões).
Os poderes
p
imppositórios da
d Comissão, assim como sua competênccia para
determ
minar as taxas dee retorno adequadaas para aas tarifas, foram
progrressivamentee alargadoss por meio de
d novas leeis, baseadas em interp
pretações
mais abrangentees da Supreema Corte da Cláusuula de Com
mércio, pressente na
m começou a lidar com
m outras
Consttituição. Grradualmentee, a Comisssão também
questõões adminisstrativas como a conso
olidação do sistema ferrroviário e a gestão
de diisputas de trabalho noo transportte interestaddual, ultrappassandoas funções
regulaatórias.
Difereentemente da reformaa de inspirração liberaal do final do século
o XX, a
regulaação nos EU
UA justificoou-se com base
b
na deffesa que podderia propicciar com
relaçãão à excessiiva competiição. O caso
o da regulaçção do trannsporte aéreo
o, aonde
a reguulação começou a se estabelecer a partir dos anos 1930,, quando a indústria
i
aindaa era emergente e subssidiada pelo
o próprio governo, conntribui paraa ilustrar
este ponto.
p
Os empresários
e
da indústriia pressionaaram o governo para regular
r
o
setor, temendo a competiçãoo excessivaa decorrentee dos subsíddios. A regulação do
d pressão ddas transporrtadoras,
transpporte rodovviário tambéém foi consseqüência da
as quais argumenntaram que o mercado desregulam
mentado podderia levar algumas
delas a cortar preços e outras a falir. Via
V regulaçãão era possíível criar co
ondições
para a manutenção de difereentes empreesas no setoor e, conseqqüentementee, prover
mais empregos (B
Breyer, 19882).
Em termos
t
históóricos, a consolidação
c
o da regulaação coincide com a Grande
Depreessão dos anos 1930 e é influeenciada pello peso creescente dass teorias
econôômicas keynnesianas. Para
P
muitoss, a crise dos
d anos 300 era conseeqüência
diretaa da comppetição accirrada. Paaralelamentee, a influuência das teorias
econôômicas keynnesianasforrtaleceu a convicção
c
d que a reegulação, enquanto
de
e
intervvenção do Estado
E
na economia,
e
pode
p
aliviaar os efeitos desta com
mpetição
vista como “exceessiva”. Connseqüentem
mente, a visãão mais favorável em relação
r
à
regulaação presennte nos EUA
A a partir do
d início doo século 20, levou na criação
c
e
cresciimento das estruturas governamen
g
ntais criadass com esta ffinalidade.
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Assim
m, a origem
m e os fatores
fa
que impulsionnaram a crriação dos marcos
regulaatórios nos EUA difereem substanccialmente dos
d fatores ppresentes no
o Brasil.
Desdee a sua origem, a regulaçção apreseenta-se com
mo uma política
intervvencionista, cujo principal objettivo era a defesa doss efeitos negativos
n
decorrrentes da competição.
c
Seu surgim
mento e connsolidação são potenciializados
por um
u ambientee caracterizzado por crises profunndas do cappitalismo e por
p uma
ideoloogia favorávvel à maior participaçãão do Estadoo na vida ecconômica e social.
No enntanto, é a partir
p
de 19960 que a reegulação crresceu na m
maioria de setores, a
partirr de esforçoos do goveerno federaal e dos esttaduais de controlar preços
p
e
entradda de merccado nos prrincipais seetores de seerviços púbblicos. As agências
a
federaais regulam
m aspectoss interestad
duais de ferrovias, rodovias, aviação,
telecoomunicaçõees, energia elétrica,
e
teleevisão, gás natural, enqquanto os governos
g
estaduuais regulam
m a parte intraestadua
i
ais destes mesmos
m
setoores, estabeelecendo
desta forma um sistema
s
desscentralizado
o e comparttilhado de ffunções regu
ulatórias
(Breyyer, 1982).
O carráter intervvencionista associado ao papel reegulatório do Estado também
inspirrou, na conntramão,as reformas relacionadas
r
s às entidaades regulad
doras. A
onda neoliberal presente naas políticas governameentais a parrtir dos ano
os 1980,
com o Goverrno Reagan associou a reggulação à interven
nção. A
desreggulamentaçção apresenttou-secomo
o um dos prrincipais obbjetivos da reforma,
r
marcaando a exxtinção de diferentes agências reguladoraas (como ICC), a
preferrência paraa as regrass do mercado e o desmantelam
d
mento dos marcos
regulaatórios existentes no paaís.
Novas teorias e ideologias ganharam poder e a crítica sobrre a regulaçção e as
estrutturas regulatórias se proopaga. Umaa das mais conhecidas
c
ccríticas em torno da
regulaação, enconntra-se no trabalho de Stigler (1975), reprresentante da
d linha
conseervadora da política am
mericana, caaracterizadaa pelo seu aapoio aos prrincípios
liberaais econômiicos. O autoor coloca paara investiggação a intriigante pergu
unta: até
que ponto os reguladorees regulam
m? A respposta parecce confirm
mar seus
pressuupostos liberais: a reggulação não
o beneficiaa o consum
midor, uma vez que
torna mais difícill a concorrêência e impeede as liberrdades indivviduais. “Reegulação
e com
mpetição sãoo amigos reetóricos e in
nimigos morrtais: na porta de toda agência
regulaadora deviaa se escreveer: “Não ad
dmite-se com
mpetição”- iironiza o au
utor.
Tendoo em vista essa análsse histórica,, é possíveel afirmar qque a regullação no
contexto americaano se fez presente
p
de forma
f
cíclicca, caracteriizada por diiferentes
graus de intervennção regulattória. Dessaa forma, disttinguir a reggulação do domínio
inteiroo da atividdade governnamental to
orna-se um
ma tarefa diifícil e con
ntroversa
(Breyyer, 1982; Wilson,
W
18877).
A inteervenção doo Estado am
mericano sem
mpre se ressumiu em teermos regulação, no
sentiddo mais am
mplo da palaavra. Sem entrar
e
em siimplificaçõees sobre o tamanho
t
da mááquina buroocrática ameericana, quee também appresenta um
m peso signiificativo,
o Estado nunca vestiu a caamisa do “p
produtor” direto
d
na economia. Mesmo
M
as
corpoorações govvernamentais que forram criadass no conteexto americcano no
decorrrer das gueerras e das crises econ
nômicas (como a Graande Depresssão dos
anos `30) connsideraram-sse produto
o de probblemas em
mergenciais,, sendo
massiivamente liqquidadas appós o fim daa II Guerra Mundial
M
(K
Key, 1959).
As estratégias
e
de reformaa, dependeendo das linhas
l
polítticas e ideeologias,
resum
mem-se, na sua grandee maioria, em termos de maior ou menor grau de
regulaação e maiior ou mennor presençaa de estrutuuras burocrráticas criad
das para
estes fins. Refoormar o Estado,
E
sign
nifica amplliar ou redduzir suas funções
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regulaatórias e as entidades innstituidas para tais finss.
Regu
ulação e adm
ministraçãoo pública
coincide, em boa partee, com a
Destaa forma, o exercício
e
daa atividade regulatória
r
esferaa de atuação da adminnistração pú
ública. De fato,
f
no conntexto amerricano, a
regulaação se defiine como a circunscriçãão governam
mental aos iindivíduos e grupos
da gam
ma de conddutas permisssíveis (Fesler, 1959) e não se limiita apenas à ação de
comisssões e agêências (indeependentes ou não) coom atuação em áreas de
d infraestruttura.
As raaízes dessa concepção,, assim com
mo a formaa peculiar dde sua maniifestação
instituucional - caaracterizadaa pela existtência de agências
a
púbblicas com relativa
indeppendência coom relação ao controle executivo - encontram
m-se no discurso dos
founddingfathers da adminisstração pública. Em 18887, Woodrrow Wilson
n, futuro
presiddente dos Estados Uniddos da América, publica um artigoo titulado “O
O Estudo
da Administraçã
A
ão” que, basicamente, marca o surgimentoo da discip
plina de
adminnistração púública enquuanto um novo
n
e distinto campoo de conheccimento.
Para Wilson,
W
a administraç
a
ão pública é governo em ação, toornando o conceito
muitoo próximo ao
a sentido attribuído à reegulação.
Para Wilson (18887), as razzões de surrgimento daa administrração públicca nesse
períoddo devem seer encontraddas:
na coomplexidadee impar daas funções do
d crescimeento continnuo da pressença do
Estaddo na vida ecconômica e social; e
nos desafios
d
im
mpostos pella substituiçção do podder absolutto monárqu
uico por
goverrnos represeentativos daa vontade do
o povo.
Assim
m, a adminnistração naasce do dessafio impossto pela muultidão mon
nárquica
chamada opiniãoo pública e pela
p crescen
nte presençaa da intervenção estatall na vida
econôômica e soccial. Desdee sua origem
m, apreende que sua força gerad
dora – a
demoocracia – toorna seu traabalho árdu
uo, complexxo e de naatureza incremental.
Para lidar
l
com essta relação ambígua deemocracia-aadministraçãão, o autor propõe
p
a
clara distinção entre
e
a adm
ministração e a política: questões aadministratiivas não
são quuestões pollíticas, emboora a políticca estabeleçça as tarefaas da admin
nistração.
Assim
m, Wilson (1887:21) define a administraçã
a
ão pública como a execução
e
detalhhada e sistem
mática da leei pública. Cada
C
aplicaçção particullar da lei geeral é um
ato de
d administrração. Paraa Wilson, os
o efeitos negativos
n
dda divisão políticaadminnistração pooderiam serr equilibrad
dos via autoridade da ccrítica exerccida pela
opiniãão pública americana.
a
O priincipio da distinção
d
política-adm
ministração pública
p
deffende-se po
or outros
clássiicos, os quaais também reconhecem
m seus efeiitos nocivoss e apontam
m formas
de liddar com esses. Assim como
c
Wilso
on, Goodnow
w (1900) diiferencia as funções
da poolítica e adm
ministraçãoo, definindo
o-as, respecttivamente, como a “ex
xpressão
da voontade do Estado”
E
e a “execução
o da vontadde do Estaddo”. Para o autor, a
distinnção das funnções do Esttado era alg
go bom, ou melhor,
m
era decorrênciaa natural
da crrescente coomplexidade das condições políticas, tornnando pratiicamente
imposssível o dessempenho das
d duas fun
nções por um
m único órggão governamental.
A sepparação doos poderes governameentais, no entanto,
e
eraa visto com
mo algo
negattivo, cujos efeitos podderiam ser equilibradoos pelo sisteema partidáário. No
sistem
ma político americaano, baseaado na clara
c
divissão dos poderes
goverrnamentais, a posição independeente assumiida por ofi
ficiais execu
utivos e
adminnistrativos poderia
p
ser transposta pelo controole desenvoolvido pelo sistema
partiddário. Os paartidos se occupariam co
om a eleiçãão de oficiaiis administrrativos e
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execuutivos e com
m a eleiçãoo de repressentantes dee órgãos dee natureza política,
considderandos exxpressões da
d vontade do Estadoo. Assim, o sistema partidário
asseguraria a harrmonia das funções
f
pollíticas e adm
ministrativass.
A meesma visão crítica aceerca da div
visão dos trrês poderess governam
mentais é
enconntrada na annálise de Wiilloughby, para
p o qual existem,
e
de fato, cinco poderes
goverrnamentais: executivo,, legislativo
o, judicial, administraativo e eleiitoral. A
funçãão administrrativa é ignorada na cllássica divissão tripartiddária e, usualmente,
confuundida com a função exxecutiva1. A função addministrativa – a admin
nistração
práticca da lei, tal
t como deeclarada peelo legislatiivo e interppretada pello poder
judiciiário – preccisa de cuiddados especciais, uma vez
v que nãão reconheccida nem
pela Constituição
C
o, nem pelaas teorias ad
dministrativvas, sofre aas conseqüências do
confliito existentee entre o pooder executtivo e legislativo sobree o papel que
q esses
devem
m desempennhar no exerrcício dessaa função.
Resum
mindo, todos esses auutores clásssicos de administraçã
a
ão comparttilham o
pressuuposto quee existem duas
d
partes do processso governaamental: deecisão e
execuução, políticca e adminisstração; quee a administtração é um
m campo deffinido de
experrtise do quall a política é e deve serr excluída (W
Waldo, 1948).
Essa concepção da addministração
o pública enquantoo função distinta
goverrnamental influenciouu a consolidação de
d um m
marco instiitucional
caractterizado poor agências públicas de
d naturezaa relativam
mente independente,
cujo principal objetivo,
o
pelo menos em
e termos teóricos, é o desemp
penho da
funçãão administrrativa do gooverno.
A ind
dependênciaa das agênccias
Historicamente - e com basse nas conceepções teóricas já apreesentadas - o estado
ameriicano se fezz presente via proliferração de aggências púbblicas situad
das num
continnuum de deependência--independên
ncia com relação
r
ao controle ex
xecutivo.
Entretanto, as agências
a
inndependentees americannas não sãão necessarriamente
m o contexxto de regu
ulação de serviços
s
púúblicos, abrrangendo
relaciionadas com
entre as suas ativvidades, as funções
f
adm
ministrativass.
Na prrática, a inddependênciaa das agênciias refere-see não apenaas à sua disttinção da
esferaa da políticca, mas tam
mbém à disstância de centros
c
ecoonômicos de
d poder.
Assim
m, mesmo que a nooção de in
ndependênccia possa assumir diiferentes
conottações, é possível difereenciá-la de duas formaas:
com relação
r
aoss fins procuurados, refeere-se à form
mulação e à administrração de
políticcas públicass sem a inflluência de in
nteresses poolíticos e ecconômicos; e,
com relação aos
a
meios para alcaançar essees fins, reefere-se ao
o status
organnizacional de
d independdência ou issolação dos centros dee poder econômicos
ou poolíticos (Fesler, 1959).
O obbjetivo da independêência, asseegurou-se via uma série de medidas
organnizacionais que
q - décaddas depois - se replicarriam nas reeformas regu
ulatórias
internnacionais. As
A medidas envolvem:
e
a) asppectos instittucionais (ccriação de conselhos
c
ou comissõees, cujo proccesso de
tomadda de decisãão é tendenncialmente mais
m indepeendente do que o de um
u único
execuutivo; compposição bipaartidária daas comissõees; mandatoos não coin
ncidentes
dos membros),
m
b) foormas de apontamento
a
o e desligaamento doss membross do conselho (via
Senaddo, painéiss de representantes da
d sociedade civil; iimpossibilid
dade de
1

A função execcutiva tem a ver com a repreesentação do governo
g
comoo um todo e coom a averiguaação que
toddas as suas leiis têm sido coompridas pelass suas diferenttes partes.
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demisssão dos meembros ad nutum),
n
c) apooio financeiiro (fontes independen
i
ntes de finannciamento vvia taxas reecolhidas
aos inndivíduos ouu empresas sujeitas à autoridade
a
reegulatória);; e,
d) fattores políticcos (aliança com grup
pos de pressão cujo ppoder econômico e
políticco é forte suficientem
s
mente para defender
d
as agências, aapoio partid
dário, ou
apoioo de represenntantes da sociedade
s
ciivil).
Comoo se pode peerceber, o conceito de independên
i
ncia no conttexto americcano não
implicca em inssulamento político ou
u econômico; ao coontrário, o modelo
conceeitual reconnhece a impossibilidadee de eqüidisstância do óórgão regullador em
relaçãão aos grupoos de intereesse.
O quee se busca via
v agênciass independeentes é a consolidação da divisão políticaa especializzação decorrrente da div
adminnistração, de
d forma a possibilitar
p
visão do
traballho (pensar--fazer) e pootencializarr capacidades técnicas necessárias para o
desem
mpenho das tarefas adm
ministrativass. Para o deesempenho dda função política
p
é
necesssário fortalecer o sisteema de eleiçção, enquannto para um
m funcionam
mento da
funçãão administtrativa é necessário
n
contar
c
com
m a expertiise obtida via um
adequuado sistema meritocráático (Waldo
o, 1948).
O questionamen
nto da divissão e a lógica da regullação
a divisão políticaAo mesmo
m
temppo em quee ganhava ferrenhos
f
d
defensores,
adminnistração (m
materializadda na indepeendência dee agências) ssuscitava prrofundas
críticaas que aponntavam sua inconsistên
ncia conceitual e empíírica. Waldo
o (1948)
resum
me as princippais críticass, apresentadas a seguirr:
Governar é um processo
p
conntínuo, cujaas fazes, mesmo conceiitualmente distintas,
d
tornam
m-se indistiinguíveis naa prática;
Política e adminnistração nãão são duass categoriass mutuamennte exclusiv
vas, mas
dois aspectos
a
intiimamente relacionados
r
s do mesmoo processo;
Isolarr a administtração da política
p
e o governo daa economia pode comp
prometer
nossaa capacidadee de raciocínnio;
A diccotomia deemonstra-see falsa quaando obserrvada a atiividade diáária dos
funcioonários púbblicos, os quais
q
apreseentam poderr discricionnário, em menor
m
ou
maiorr grau, e nãoo concentraam-se apenaas no fazer.
Resum
mindo, Waaldo olha para o esquema teórico
t
da divisão políticaadminnistração, como
c
um produto natural
n
de tempos em
m que buscava-se
equiliibrar o connflito decorrrente entree a democrracia e as novas tecn
nologias.
Assim
m, o governno dividia-sse em partees responsááveis para a política e para a
adminnistração. Responsabil
R
lizando algu
uns órgãos do governoo para a fu
unção da
políticca e outros para a tareefa desempeenhada por especialistaas de execu
ução das
políticcas, estava se criando uma teoriaa que refletiia as condiçções ideoló
ógicas da
épocaa. O fato é que a disttinção políttica-adminisstração apreesenta-se co
omo um
debatte ultrapassaado nas teorrias de admiinistração pública
p
desdde os anos ´4
40.
Um dos
d resultaddos mais relevantes deesse debate é que a prrópria existêência da
regulaação – concceituada coomo a circu
unscrição goovernamenttal aos indiv
víduos e
grupoos da gama de condutass permissív
veis – deve-sse à imposssibilidade prrática de
distinnguir as fasses do processo goveernamental, a política da admin
nistração.
Segunndo Fesler (1959) a reegulação naasce por caausa das fallhas na clarreza das
regrass emitidas pelo
p
poder legislativo;; da ambigüüidade das normas de conduta
necesssárias para governar a vida econô
ômica e sociial. Os objettivos da reg
gulação definiir tarifas juustas e razooáveis de energia
e
e transporte, ppromover co
ondições
razoááveis à proteçãoda vida,
v
saúdee e segurrança do ttrabalhador etc. –
apreseentam-se de
d forma am
mbígua e passível de questionam
mento por parte
p
dos
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intereessados. Quuaisquer a razão,
r
as áreeas de discrição adminnistrativa e jurídica
aumentaram signnificativameente como resultado
r
daa inabilidadde do legislaativo em
definiir precisameente a fronteeira entre o legal e o ileegal.
A parrtir de uma perspectiiva históricca, o desafi
fio imposto pela ambiigüidade
inerennte à distribbuição dos poderes
p
torrna-se maior. Os conceeitos da eco
onomia e
eficiêência foram
m prevalecente no deccorrer da I Guerra M
Mundial enq
quanto a
Depreessão dos anos
a
´30 inttroduziu o social
s
comoo um dos vaalores princcipais da
agendda regulatórria (Waldo,, 1948). Ass normas de
d conduta regulatóriaa não se
apreseentam apennas de formaa ambígua, mas tambéém são mutááveis e depeendentes
do contexto históórico.
Uma vez o podeer legislativoo decida deelegar autoriidade discriicionária a agências
a
indeppendentes, a questão doo uso de fun
nções legisllativas, judiciais, execu
utivas ou
algum
ma forma coombinatóriaa é posta. A maioria daas agênciass independeentes usa
uma combinação
c
o dessas funnções (podeeres). A emiissão de reggras e regullamentos
(funçãão legislativa), o pooder de ou
utorga ou a emissão de permiissões e
autoriizações a em
mpresas (fuunção jurídicca) e a funçção de fiscalização ou inspeção
i
(funçãão adminisstrativa) sãoo algumas das funçõees assumidaas, em partte ou de
formaa combinadaa, pelas agêências indep
pendentes (F
Fesler, 19599).
Resum
mindo, as agências
a
regguladoras sãão exemplo vivo da incconcretude do ideal
da divvisão polítiica-adminisstração e naascem com
mo conseqüêência das faalhas do
sistem
ma tripartitee dos poderees governam
mentais. Meesmo assim
m, é nessa disfunção
que pode
p
ser enncontrada a origem e a lógica suubjacente à regulação e à sua
impleementação via
v agênciass independentes.
Brasiil

Conteexto histórico
A refo
forma regulaatória empreendida em
m países com
mo Brasil noo decorrer dos
d anos
novennta, isto é, quase um século apó
ós o surgim
mento das pprimeiras co
omissões
indeppendentes americanas
a
- está esstreitamentee ligada coom a refo
orma de
privattização e libberalização em setoress de serviços públicos e de infra-eestrutura.
De accordo com Abranches
A
(1999), com
m o processso de privattização, a ecconomia
brasilleira deixouu de ser umaa economia mista, tornaando-se um
ma economiaa privada
de mercado,
m
cuj
ujo eixo dinnâmico do padrão dee produção e acumulaação foi
definiitivamente transferido para o seto
or privado. O setor dee infra-estru
utura foi
responsável por um terço doo arrecadad
do com a prrivatização – US$ 23,7
7 bilhões
m a venda de
d 30 empresas estatais (PIRES, 19999). Esse processo
p
conseeguidos com
impliccou uma modificação
m
o substanciaal no papeel desempennhado pelo
o Estado
brasilleiro caracteerizado pelaa forte pressença na vidda econômiica, via inteervenção
diretaa em setorres de infraa-estrutura e outros consideradoos cruciais para a
econoomia do país.
Todavvia, a criaçãão das agênncias regulaadoras indeppendentes nnão resultou
u de uma
discusssão quannto ao moodelo de regulação. O primeeiro passo foi o
encam
minhamentoo das leis e,
e depois, a discussão sobre os coonceitos básicos do
modeelo. A criaçãão das agênncias reguladoras brassileiras foi impulsionada pelas
diretrrizes do Baanco Mundiial e a conccepção desssas agênciaas foi inspirrada nas
experriências inteernacionais, especialmeente dos Esttados Unidoos. As reforrmas não
foram
m baseadas num
n
amplo consenso na
n sociedadee civil, confforme indiccavam as
experriências dee outros países (FAC
CHIN, 19998; FADUL
L, 1998; PECI e
CAVA
ALCANTI, 2002).
A priimeira referrência às aggências reg
guladoras fooi feita pelo Plano Diiretor da
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Reforrma do Apaarelho de Esstado, idealizado pelo Ministério de Adminisstração e
Reforrma do Estaado (o antiggo Mare). O documennto apresenttava estratég
gias que
visavaam enfrentaar os principais obstáculos à impllementação de um apaarelho de
Estaddo modernoo e eficientee. Paralelam
mente, baseeava-se no diagnóstico
o de que
existia uma crisee do Estado  manifestaada em seuss aspectos ffiscais, patriimoniais
e gereenciais –, questionava
q
o próprio papel
p
do Esstado nesse contexto de crise e
propuunha um coonjunto de medidas
m
de cunho adm
ministrativoo-gerencial, baseado
na prremissa de que as insttituições pú
úblicas deveem tornar-sse mais “paarecidas”
com o mercado – consideraado um ótim
mo alocadorr de recursoos  e restrringindo,
na práática, o escoopo de atuaçção do Estaado (MARTINS, 2004).
De accordo com o Plano Dirretor, é impo
ortante distiinguir três nníveis de attividades
do Esstado: o núcleo estratéégico  ao qual incum
mbe a formuulação das políticas
p
públiccas , as atividadess exclusivaamente esttatais dessempenhadaas pelas
agênccias autônoomas  e os serviços não excllusivos dessempenhado
os pelas
organnizações sociais. Com
mo Costa (1
1999) destaaca, as “aggências autô
ônomas”
caractterizam doiis tipos difeerentes de en
ntes públicoos: as agênccias executiivas e as
agênccias reguladdoras em quuestão. As primeiras
p
diizem respeiito a uma estratégia
de flexibilizaçã
f
ão da gesstão de organismos
o
responsávveis por funções
excluusivamente estatais.
e
Quuanto às agêências regulladoras, refeerem-se a uma
u
ação
mais efetiva do Estado
E
na reegulação do
os serviços públicos
p
cooncedidos e de áreas
econôômicas impoortantes parra o país, co
omo no casoo do petróleo.
Nessee contexto de desesttatização e tentativass de reforrmas geren
nciais, é
redefiinido o papel do Estaddo, qualificaando-o maiss como reguulador do qu
ue como
indutoor do processo de deesenvolvimeento do país. Paralelaamente – mas,
m
não
articuuladamente  é enfatizada a imp
portância de
d uma flexxibilização da ação
públicca, proponddo-se um conjunto
c
dee medidas uniformizad
u
doras inspirradas na
Nova Gestão Pública (N
New Publiic Manageement), quue visam dar ao
adminnistrador púúblico maiss autonomiia gerenciall, numa tenntativa de tornar a
adminnistração pública
p
maiis parecidaa com a addministraçãão de empresas: o
chamado movim
mento de “aggencificação
o”.
Na prrática, confoorme Martinns (2004) an
nalisa, é possível difereenciar três gerações
g
difereentes no proocesso de crriação das agências
a
regguladoras. A primeira geração,
que abrange
a
o período
p
1995-1998, caracteriza-sse pela criaação das ch
hamadas
agênccias reguladdoras de infra-estruturra, como a Agência N
Nacional de Energia
Elétriica (Aneel), Agência Nacional
N
de
d Telecomuunicações ((Anatel) e Agência
Nacioonal de Petrróleo (ANP
P). A seguir,, em 1999/22000, foram
m criadas a Agência
Nacioonal de Viigilância Sanitária (A
Anvisa), a Agência N
Nacional dee Saúde
Supleementar (AN
NS) e a Aggência Nacional de Ággua (ANA). Durante o período
2001//2002, foraam criadas agências como a Agência
A
Naacional do Cinema
(Anciine), a Agêência Nacioonal de Tran
nsportes Teerrestres (A
ANTT) e a Agência
Nacioonal de Trannsportes Aqquaviários (A
Antaq).
É impportante differenciar as agências reeguladoras dos serviçoos de infra-eestrutura
(comoo Aneel e Anatel)
A
 em
m geral, co
ontrolados por
p monopóólios naturaais  das
agênccias onde a regulaçãão visa corrrigir outraas falhas dde mercado
o, como
inform
mação assim
métrica (Annvisa, ANS)), presença de externallidades e prroblemas
de cooordenação (ANA), ou de defesa da concorrêência quanddo observad
do abuso
do pooder de merccado (Consselho Admin
nistrativo dee Defesa Ecconômica - CADE).
Emboora apresenttem finalidaades diferen
ntes, as agênncias são carracterizadass por um
alto grau
g
de isom
morfia instituucional (ME
ELO, 2002)).
A abrrangência da reforma regulatória
r
é mais visívvel quando se considerra o fato
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de quue, a partir de
d 1997, as agências co
omeçam a se proliferarr também no
os níveis
estaduual e municcipal. A Aggência Estad
dual de Reggulação doss Serviços Públicos
P
Deleggados do Riio Grande do
d Sul (Ag
gergs), a Aggência Reguuladora de Serviços
Públiccos Conceddidos do Esstado do Rio
R de Janeiiro (Asep-R
RJ), a Com
missão de
Serviçços Públicoos de Energia (CSPE-S
SP) e a Agênncia de Reggulação de Serviços
Públiccos de Enerrgia, Transpportes e Com
municação da Bahia (A
Agerba) são
o apenas
algum
mas das agêências criaddas no nívell estadual, exemplifica
e
ando a tendência de
estabeelecimento de entes regulatórios nos
n estados. Quanto aoos municípios, estes
tambéém se envollveram nesssa mesma trrajetória, criiando agênccias regulad
doras em
áreas como saneeamento bássico e transsportes urbaanos. A Agêência Muniicipal de
Regullação dos Serviços de Saneamento
S
o em Cachooeiro de Itappemirim, (A
Agersa) é
um doos exemplos.
A refo
forma regulaatória brasilleira torna-sse mais com
mplexa com
mo conseqüêência das
caractterísticas do
d sistemaa federativ
vo no paíís. As agêências reguladoras
multipplicam-se em
e diferentees unidades da federaçãão, não apeenas como resultado
r
da reforma de desestatizaçã
d
ão que abraange estadoos e municípios, mas também
visanddo respondeer às titularridades que a própria Constituição
C
o define quanto aos
serviçços públicoss. Como exemplo é possível citar o setor de ttransportes,, sendo a
Uniãoo responsáável pelos setores de transpoorte aéreoo (interestaadual e
internnacional), roodoviário, ferroviário
f
e aquaviárrio; os estaddos pelo trransporte
interm
municipal e os municíípios pelo transporte
t
u
urbano.
Enquanto as agências
a
regulaadoras criiadas a nível fed
deral cuidaam apenaas de um
m setor
(teleccomunicações, energia elétrica ettc.), as agêências estadduais assum
mem, na
maiorria dos casoos, diversos setores, incclusive por delegação dde competêência por
parte da União (caso da fiscalizaçãão do setorr de energgia elétrica)) ou do
municcípio (caso do saneam
mento, tendo
o como exeemplo a agêência regulaadora do
Estaddodo RJ).
A ind
dependênciaa das agênccias
Na teentativa de incentivar
i
a entrada e participaçãão de investtidores privados em
setorees até então de exclusivva atuação estatal,
e
a reggulação perrmeia-se pella lógica
da delegação parra agências de naturezaa independennte.
A dellegação é juustificada peelas caracteerísticas ineerentes a inddústrias de serviços
públiccos, especifficamente com relação à vulnerabbilidade de aapropriação
o política
e desscontibuidade de servviços ao lo
ongo prazoo. Três sãoo as razõees dessa
vulneerabilidade: a) existênncia de ecconomias de escala e de esccopo; b)
investtimentos irrrecuperáveis (no caso de infraa-estrutura); e, recorrêência de
decisõões de alto interesse poolítico. Dessa forma, arrgumenta-see que via deelegação
para agências reeguladoras indenpendeentes é posssível alcanccar a credib
bilidade,
reduzzindo o grrau de deppendência dos
d
investiidores privvados de possíveis
p
influêências de goovernos futuuros (Muelleer, 2003).
O moodelo “agência reguladoora” retomaa os pressuppostos de W
William Willlougby e
de Woodrow
W
W
Wilson.
Enqquanto o primeiro
p
prropunha um
ma distinçãão clara,
estrutturalmente definida, enntre as ativ
vidades-fim e as atividdades-meio,, Wilson
propuunha a claraa distinção entre
e
políticca e adminiistração (WA
WAHRILICH
H, 1984).
Caberria à técnica (agênccia reguladora), execuutar as orrientações políticas
formuuladas no âm
mbito do núúcleo estratéégico.
Para isso,
i
a questtão da indeppendência do
d órgão reggulador é viista tanto co
omo uma
das premissas-c
p
chave do modelo
m
quaanto objetoo de contrrovérsias. Segundo
S
Moreira (apud MARQUES
M
NETO, 200
03, p.29),
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“o traço essenccial de taiss organismo
os é naturaalmente a sua autono
omia ou
indeppendência doos respectivvos membro
os. Não estãão organicam
mente integrados na
adminnistração orrdinária do Estado, nem
m estão sujeeitos a orienntações ou controle
goverrnamental quanto
q
à conndução da su
ua atividadee”.
Na prática,
p
ass agênciass “indepen
ndentes” brasileiras
b
estão vin
nculadas
hierarrquicamentee (não estãão subordin
nadas) aos respectivoss ministério
os e têm
sido objeto
o
de controle
c
intterno e exteerno. Medidas semelhhantes aos adotadas
a
pelas entidades americanas
a
são implem
mentadas paara dotar ass agências de
d maior
indeppendência. Assim,
A
é posssível encon
ntrar nas aggências brasileiras instrrumentos
comoo colegiados de tomadda de deciisão, formaas diferenciiadas de esscolha e
nomeeação dos dirigentes, estabilidade e impossibbilidade de ddemissão ad
a nutum
desses últimos,auutonomia addministrativ
va, financeirra e técnicaa. Como se analisará
a
m
nãoo têm se mostrado suficientes para asseegurar a
a segguir, as medidas
indeppendência daas agências reguladoras.
Análiise do marcco regulatóório no Brasil da pós-p
privatizaçãão
está estreiitamente
Comoo foi ressaaltado, a crriação das agências reguladoras
r
relaciionada com um duplo movimento
m
: o processoo de enxugaamento do papel
p
do
Estaddo na econnomia  ouu a reformaa de desesstatização  e o conjjunto de
instruumentos de reforma addministrativ
va que visavvam à flexiibilização da
d gestão
públicca, ou a Noova Gestão Pública. Esssa dupla dimensão
d
m
materializa-se na sua
próprria denominnação: “agênncia” (repreesenta o connjunto de m
medidas que visam à
flexibbilização daa gestão púbblica); e, “reguladora” (representaa o papel do
o Estado
no contexto da pós-privatizaação).
e
te imbricadas, neste
Emboora na práticca essas duaas dimensõees estejam estreitament
artigoo é feito um
u esforço de diferen
nciação, coom o argum
mento de que
q essa
conjuunção não decorre
d
de um
u processo
o de formullação e articculação estrratégica,
mas, pelo contrrário, repreesenta muitto do quaddro fragmenntado das políticas
públiccas que caraacterizou a gestão públlica nos últim
mos anos (M
MARTINS, 20034).
O fatto é que foi dada priooridade aos objetivos econômicos
e
s em detrim
mento de
outrass metas da reforma gerencial, relaativas à connsolidação dda governan
nça e da
goverrnabilidade do Estado brasileiro.
b
A extinção do
d Ministériio da Admin
nistração
e Refforma do Esstado em 1998, a descontinuidade no processoo de implem
mentação
de coonjuntos de projetos coontidos no Plano
P
Diretoor da Reforrma do Apaarelho de
Estaddo e o uso de
d decretos presidenciai
p
is, além de outros fatos ilustram bem
b esse
pontoo. Enquanto o Program
ma Nacional de Desestattização gannhava cada vez
v mais
força política no governo e o setor priv
vado avançaava em áreaas de infra-eestrutura
comoo energia e telecomuniicações, a reforma
r
gerrencial fracassava por falta de
apoioo governam
mental, por incapacidade de soobrepor-se ao predom
mínio do
enfoqque econômico (BRASIIL, 2004)
A segguir, são appresentadas algumas reflexões
r
accerca das vvulnerabilid
dades do
modeelo regulatóório, analisando a “política
“
reegulatória e as med
didas de
flexibbilização da gestão púbblica, aplicad
das ao modelo “agênciia reguladorra”.
VER PROXIMO
O ARTIGO
O
Conc
clusões

A com
mparação doos modeloss regulatório
os no contexxto americaano e brasilleiro tem
comoo principal objetivo
o
ofeerecer subsíídios para uma
u
análisee menos ing
gênua do
fenôm
meno regulatório, esppecialmente,, da formaa como esse último vem se
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adotaando no Brasil.
De faato, o modello americanno de regulaação entra em
m cena com
mo fonte insspiradora
das reeformas reggulatórias adotadas
a
no
o contexto internaciona
i
al e não ap
penas no
Brasill. O moviimento insppira basicaamente a forma
f
com
mo a regullação se
impleementa, neggligenciandoo os aspecto
os conceituaais da regulaação, peculiiares aos
EUA e de difícil capacidadee de transposição para outros
o
conteextos.
O quaadro 1 resum
me apenas alguns
a
dos pontos
p
de deebate apreseentados no decorrer
deste trabalho.
Quad
dro 1 – Reggulação com
mparativa: EUA e Braasil
Coomponentes
dee análise
Orrigem
daas
reeformas

E
Estados
Unid
dos

Brasil

Pressão da socciedade civil
P
C
Crises
do capiitalismo
T
Teorias
econôômicas e ideológicas
f
favoráveis

Lóógica
reegulação
Siignificado
reegulaçao

Regulação com
R
mo defesa dos efeitos
e
excessivos
da concorrência
R
Regulação
coomo interven
nção do
E
Estado

Impostaas
pelas
diretrizees
internaccionais
Reflexoo
das
reeformas
d
de
privatizaação e liberaliização
Concepçção unilateral pelo MARE
Regulaçção como resp
posta às falhaas
de merccado
Regulaçção
como
intervenção
indireta do Estado no
n contexto de
d
maior paarticipação do
o setor privadoo
Materializa-se na prroliferação de
d
agênciass de natureza independente

d
da
d
da

Reeforma
reegulatória
Modelo
M
orrganizacionall
A lógica da
d
deelegação parra
aggências
independentes

Mecanismos
M
qu
ue asseguram
a independênci
i
ia

Materializa-see na reduçção de
M
c
comissões
e
entidades
institucionalizzadas para estee fim
E
Entidades
com
m maior ou
u menor
g
grau
de indepeendência com
m relação
a controle doo executivo
ao
A distinção política-adminiistração;
c
criação
de entees de naturezaa técnica
q
que
contam com espeecialistas
funções
c
capazes
de desempenhar
d
a
administrativa
as

Os mesmos mecanismos
O
m
R
Reconhecimen
nto
da
impossibilidadde do insu
ulamento
p
político
e econnômico

Agênciaas independen
ntes

A deleggação é jusstificada pelaas
a
caracterrísticas
in
nerentes
indústriaas de serviços públicoss,
especificamente com
m relação à
vulnerabbilidade de apropriação
política e descon
ntibuidade de
d
serviçoss ao longo praazo
Os mesm
mos mecanism
mos
Baseiam
m-se no pressuposto do
insulam
mento político e econômico

As muudanças preesentes nos dois modellos se fazem
m presente ddesde os fattores que
originnaram a refoorma, possííveis de sereem identificcados por m
meio de umaa análise
histórrica. Assim
m, a regulaçção nos EU
UA nasce como
c
resulttado da preessão da
socieddade civil e consolidda-se, desd
de sua origgem, comoo uma pollítica de
intervvenção estaatal. Diferenntemente do
d Brasil (ee outros paaíses do mundo)
m
a
intervvenção do Estado
E
ameericano histo
oricamente se fez pressente via esstruturas
buroccráticas de regulação,
r
s
sem
vestir a camisa dee produtor ddireto na ecconomia.
Conseequentemennte, os cicloos de reform
ma regulatóória são de cunho e in
nspiração
(neo)lliberal e se traduzem, basicamentte, na extinnçao e reduçção de com
missões e
outrass entidades organizacioonais criadaas para esse fim.
É inteeressante peerceber quee enquanto nos EUA a regulação nasce da excessiva
comppetição, em outros paísses, incluin
ndo o Brasil, a regulaçção busca suprir
s
as
falhass de mercaado, tornanddo-o mais próximo
p
à situação iddeal de com
mpetição
perfeiita. De quaalquer form
ma, a comp
petição, exppressa de fforma excesssiva ou
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precáária, caracterriza sempree uma falha a ser saneadda via regullação.
A reggulação no contexto
c
am
mericano é um conceitto demasiaddamente abrrangente
ao poonto de se confundir com
c
o dom
mínio da adm
ministraçãoo pública co
omo um
todo, diferentem
mente do Brasil, onde a regulação se circumsscreve à atu
uação de
agênccias indepenndentes em setores de serviços
s
púbblicos. Assiim, a indepeendência
das enntidades regguladoras (oou não) refl
flete um debbate teóricoo de longa data
d e há
tempoo ultrapassaado no conteexto da adm
ministração pública.
p
Fruto de um contexto
c
hiistórico e ideológico caracterizzado por crescente
c
compplexidade daa ação do Estado
E
e a crença nas tecnologiass administraativas, o
modeelo de agênccia independdente busco
ou consolidaar um ente dde naturezaa técnica,
nas mãos
m
de esspecialistas com expeertise adminnistrativa e independeentes de
excesssivos contrroles goverrnamentais. A experiência, no enntanto, dem
monstrou
que, com
c
o temppo, os ganhoos resultantees da especiialização erram suplantaados por
excesssos de funnções e podderes por parte
p
das aggências com
m maiores poderes
discriicionários. Trata-se
T
de um movim
mento naturaal, uma vez que a regu
ulação de
maniffesta de form
ma ambíguaa e historicaamente mutáável.
Assim
m, a críticaa relativa aos
a poderes assumidaas pelas aggências reguladoras
brasilleiras na ausência
a
d políticass desenhaddas para eesse fim ig
de
gnora a
imposssibilidade prática
p
de observar
o
a distinção
d
poolítica-adminnistração. O caráter
técnicco das agênncias, no entanto,
e
assegurou tam
mbém ganhoos de eficiêência na
gestãoo dessas úlltimas (bastta lembrar que no seuu primeiro ano de ativ
vidade a
Aneell consegui realizar a fiscalização
f
de todas as
a empresass de distribu
uição de
energgia elétrica pela
p primeirra vez na história
h
do setor).
s
Como era de se esperar,
gerouu também disconfortos
d
s por parte da políticaa, esvaziadda da sua esfera
e
de
funçõões e compeetências.
Este trabalho
t
arggumenta quue a criação
o de agênciaas reguladorras brasileirras pode
ser mais
m consideerada fruto do
d acaso daa conjugaçãão da políticca de desesttatização
com as
a medidaddes de flexibbilização da gestão púública de quue propriam
mente de
um quadro
q
coerrente de poolíticas gov
vernamentaais que busscaram criaar novas
estrutturas instituucionais cappazes de lidar com ass transform
mações recentes nas
relaçõões Estado-Sociedade no
n final do século 20. A adoção aacrítica de conceitos
c
alheioos na reforrma de reggulação pod
de estimulaar ainda maais este qu
uadro de
fragm
mentação, ainda
a
mais, quando qu
uase um século de ddiferença seepara as
reform
mas brasileiiras daquelaas similares no contextoo americanoo.
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3. Re
3
eforma
a reg
gulato
oria brasil
b
eira dos
a
anos
90 à lu
uz de
e outros esfor
rços
r
reform
mistas
s: rev
visitan
ndo o mo
odelo de
K
Kleber
r Nasc
cimento.
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Reforma Regulatória à Luz de Outros Esforços Reformistaas: Revisittando o
R
M
Modelo
de Kleber
K
Nasccimento
p
obbjetivo destte artigo é analisar a reforma regulatória da última
Resumo: O principal
mentadas noo Brasil. Paara isso,
déécada, à luzz de outrass reformas historicameente implem
innicialmente, é apresenttada uma breve
b
trajetó
ória do proccesso de crriação das agências
a
reeguladoras e discutido o papel reggulatório do Estado. Em
m seguida, é analisado o marco
reegulatório, destacandoo-se as vuulnerabilidad
des deste último e diferencian
ndo dois
m
movimentos
principais: a política regulatória
r
d gestão
e as mediddas de flexiibilização da
púública. Visaando inserirr a análise da
d reforma regulatóriaa numa persspectiva hisstórica, é
reevisitado um
m modelo cllássico de análise
a
das reformas noo país, apreesentado por Kleber
N
Nascimento.
Buscar-se-á observar até que po
onto a reform
ma regulatóória se distancia de
ouutros esforçços reformisstas implem
mentados no
o país. Entrre as princiipais conclu
usões do
arrtigo, destacca-se a relevvância da discussão
d
accerca do novo papel doo Estado naa área de
reegulação, esscapando aoos limites foormais da reeforma – traaduzidos em
m medidas relativas
aoo modelo “aagência indeependente “  que pred
dominam atéé este momeento.

1.. INTRODUÇ
ÇÃO
O objettivo princippal deste traabalho é anaalisar a refoorma regulaatória implementada
noo Brasil da pós-privatiz
p
zação. A insstituição de agências reeguladoras é vista no qu
uadro de
um
ma importannte mudançça estruturall, na qual a desestatizaçção e a flexiibilização da
d gestão
púública são apontados
a
coomo compoonentes prin
ncipais.
A prim
meira partee do artigoo apresentaa um brevve históricoo do proccesso de
im
mplementação das agênncias regulaadoras  desstacando asppectos comoo a desestattização e
suua relevânccia na crriação de novos órg
gãos regulladores , do proceesso de
esstabelecimento das agêências, do papel
p
do Pllano Diretor da Reform
ma do Apaarelho de
Esstado, as premissas
p
(ou pré-reqquisitos) teeóricas nass quais baaseou-se o modelo
“aagência” e a abrangênccia da reform
ma regulatórria a nível setorial
s
e fedderal.
Em segguida, é annalisado o marco reg
gulatório im
mplementaddo e destaccadas as
prrincipais vuulnerabilidaades do moodelo, com uma reflexxão sobre as duas dim
mensões
crruciais: a política
p
reggulatória e a tentativ
va de flexiibilização dda gestão pública.
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Argumenta-sse que o proocesso de im
A
mplementaçção do marcco regulatórrio apresentta falhas
noo processo de formullação das políticas
p
reg
gulatórias. Paralelameente, no qu
uadro de
m
medidas
de flexibilizaçã
f
ão da gestãão pública, os aspectoss formais ddo modelo “agência
“
inndependentee” tornaram
m-se o maioor foco de preocupaçã
p
ão, levando a um conssiderável
grrau de isomorfismo orgganizacionaal.
A quarrta parte do
d artigo visa inserir a análise da reformaa regulatóriia numa
peerspectiva histórica.
h
Paara aprofunddar a análisee dessa refoorma e concceitualizá-laa à luz de
ouutros esforçços reformiistas implementados historicame
h
ente no Braasil, é revisitado o
m
modelo
concceitual propoosto por Naascimento (1967)
(
em artigo
a
consiiderado um clássico
daa Revista dee Administrração Públicca. O autor abstrai um modelo teóórico à estraatégia de
m
mudança
quee tem presiddido a experriência reforrmista brasiileira. Buscar-se-á obseervar até
quue ponto a reformaa regulatóriia se distancia de outros esfforços de reforma
im
mplementaddos no Brasiil.
Por fim
m, as principais concluusões deste artigo são apresentadaas, ressaltan
ndo-se a
im
mportância de um aproofundamentto da discusssão sobre o papel reggulatório do
o Estado
brrasileiro. Em
mbora carregado de posições
p
ideeológicas contraditória
c
as, o debatee acerca
deesse papel, suas prem
missas, funçãão e relevâância é impportante parra que as reformas
r
reegulatórias não se conncentrem appenas nos seus
s
aspectos formais,, materializzados no
m
modelo
“agênncia independente”.
2.. REGULAÇÃ
ÃO E AGÊNC
CIAS REGUL
LADORAS: BREVE
B
TRAJJETÓRIA HIS
STÓRICA
Regulaação é interrvenção, é restrição
r
peelo poder púúblico da eescolha baseeada em
innteresses paarticulares. No
N sentido stricto senssu da palavvra, regulaçãão tem a veer com a
em
missão de regras de joggo, sendo assim,
a
funçãão do Estaddo. A regulaação sempree existiu
noo Brasil, maas não tinhaa o significaado que hojee atribuímos ao termo, que é o de controle
e policiamennto das ativvidades ecoonômicas, visando
v
evittar abusos contra usuários ou
R, 2000; MA
ARQUES NETO,
N
20033).
coonsumidores (CASTOR
De fatoo, a retomadda do discuurso em torn
no da regullação tem suas raízes num
n
dos
prrincipais véértices do processo
p
de reforma do Estado:: a desestaatização. Naa última
déécada, a esttratégia de desestatizaç
d
ção e reform
ma patrimonnial entra coom grande força na
aggenda públiica (COSTA
A e PECI, 1999). Dee acordo coom Abranches (1999), com o
prrocesso de privatizaçãão, a econoomia brasileeira deixou de ser um
ma economiia mista,
toornando-se uma econoomia privadda de merccado, cujo eixo dinâm
mico do paadrão de
prrodução e acumulação
a
foi definitiivamente traansferido paara o setor privado. O setor de
innfra-estruturra foi respoonsável por um terço do
d arrecadaado com a pprivatização
o – US$
233,7 bilhões conseguidoos com a vennda de 30 em
mpresas esttatais (PIRE
ES, 1999).
Todaviia, a criaçãoo das agênciias regulado
oras não resultou de um
ma discussão
o quanto
aoo modelo dee regulação. O primeiroo passo foi o encaminhhamento dass leis e, dep
pois, a se
diiscussão sobbre os concceitos básiccos do mod
delo. A criaação das aggências reguladoras
brrasileiras fooi impulsionnada pelas diretrizes do
d Banco Mundial,
M
e a concepção
o dessas
aggências foi inspirada nas
n experiênncias intern
nacionais, esspecialmentte do Reino
o Unido.
Enntretanto, isso não foii precedidoo de um prrocesso de desestatizaçção de imp
portantes
seetores da ecconomia, coomo os de energia
e
elétrrica e transpportes. As rreformas nãão foram
baaseadas num
m amplo coonsenso na sociedade
s
civil,
c
conforrme indicavvam as expeeriências
dee outros paaíses (FACH
HIN, 1998; FADUL, 1998; FISC
CHER, TEIXEIRA e HEBER,
H
19998; PECI, 2002).
A prim
meira referêência às aggências regu
uladoras fooi feita peloo Plano Diiretor da
Reforma do Aparelho de Estadoo, idealizad
do pelo Ministério dee Administtração e
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Reforma do Estado
E
(o antigo
a
Maree). O docum
mento apreseentava estraatégias que visavam
ennfrentar os principais
p
o
obstáculos
à implemen
ntação de um
m aparelho de Estado moderno
m
e eficiente. Paralelament
P
te, baseava--se no diagn
nóstico de que
q existia uuma crise do
o Estado
 manifestadda em seuss aspectos fiscais, pattrimoniais e gerenciais –, questionava o
prróprio papell do Estadoo nesse conttexto de crisse e propunha um conjunto de meedidas de
cuunho adminnistrativo-geerencial, baaseado na premissa
p
dee que as innstituições públicas
deevem tornarr-se mais “pparecidas” com
c
o merccado – conssiderado um
m ótimo aloccador de
reecursos  e restringindo
r
o, na práticaa, o escopo de atuação do Estado ((MARTINS
S, 2004).
De acoordo com o Plano Direetor, é impo
ortante distiinguir três nníveis de attividades
doo Estado: o núcleo estrratégico  ao
a qual incu
umbe a form
mulação daas políticas públicas
,, as atividaddes exclusivvamente esttatais deseempenhadass pelas agênncias autôno
omas  e
oss serviços não
n exclusiivos desem
mpenhados pelas
p
organnizações soociais. Com
mo Costa
(11999) destaca, as “agêências autônnomas” carracterizam dois tipos diferentes de
d entes
púúblicos: as agências exxecutivas e as agênciaas reguladooras em queestão. As primeiras
p
diizem respeitto a uma esstratégia de flexibilizaçção da gestãão de organnismos respo
onsáveis
poor funções exclusivame
e
ente estatais. Quanto às
à agências reguladorass, referem-sse a uma
açção mais effetiva do Esstado na reggulação doss serviços públicos
p
conncedidos e de áreas
ecconômicas importantes
i
s para o paíss, como no caso
c
do petrróleo.
Uma das
d principaais premissaas do modelo regulatórrio instituíddo no Brasiil é a da
eqqüidistânciaa do órgão regulador em relação
o aos póloss de interessse de regu
ulação: o
pooder conceddente (goveerno), conccessionáriass e usuários de serviçços público
os. Esses
grrupos de intteresse influuenciam o processo
p
reg
gulatório e,, cada um ddeles, age dee acordo
coom os própprios objetivvos. Visto da perspecctiva “agent– principal”, os objettivos do
buurocrata nãoo são necesssariamentee idênticos aos
a dos ciddadãos ou ddos políticos eleitos
(P
PRZEWORSKI, 1998). No caso da
d regulação
o é importannte visualizzar uma estrrutura de
reelações múlttiplas entre principals e agents, onde
o
governno, agênciass, concessio
onárias e
ussuários podeem represenntar, simultaaneamente, papéis de agent
a
e prinncipal.
Para liddar com essa questão,, as agênciaas reguladoras estão innstituídas co
om base
nuum modelo que as coloocam no cenntro de um triângulo issósceles  ccom o goverrno num
doos vértices e operadoss (empresass reguladass) e usuárioos nos outrros dois vérrtices ,
teentando obbter uma eqüidistânccia entre o órgão regulador e esses agentes
(F
FACHIN,19998). A exisstência de controle
c
soccial é visto como um ppré-requisito para o
boom andameento do modelo
m
reguulatório, dee certa forrma, igualaando o poder e a
caapacidade de
d articulaçção e presssão que o governo, em
mpresas reeguladas e usuários
appresentam.
O moddelo “agênciia reguladorra” retoma os pressupostos de W
William Willlougby e
dee Woodrow
w Wilsonn. Enquantto o prim
meiro proppunha umaa distinção
o clara,
esstruturalmennte definidaa, entre as atividades-fi
a
im e as atividades-meioo, Wilson propunha
p
a clara distinnção entre política e adm
ministração
o (WAHRIL
LICH, 19844). Caberia à técnica
(aagência reguuladora), exxecutar as orientações
o
políticas
p
formuladas nno âmbito do
o núcleo
esstratégico, concepção
c
d
difícil
de serr aceita na cultura
c
políttica brasileirra.
Para issso, a questãão da independência do
o órgão reggulador é vissta tanto co
omo uma
daas premissas-chave do modelo quaanto objeto de controvéérsias. Seguundo Moreira (apud
M
MARQUES
N
NETO,
20003, p.29),
“o traço esssencial de tais
t
organismos é natuuralmente a sua autonomia ou
inndependênccia dos reespectivos membros. Não esttão organiicamente
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inntegrados na
n administração ordiinária do Estado,
E
nem
m estão su
ujeitos a
o
orientações
o controle governameental quantoo à conduçãoo da sua ativ
ou
vidade”.
Na prrática, as agências “indepen
ndentes” brasileiras
b
estão vin
nculadas
hiierarquicam
mente (não estão
e
suborddinadas) aoss respectivoos ministérioos e têm sid
do objeto
dee controle interno
i
e externo.
e
Meedidas como estabilidaade dos dirrigentes, au
utonomia
addministrativva, financeirra e técnica buscam dotar
d
o moodelo brasilleiro de agêência de
m
maior
indepeendência.
Nesse contexto
c
dee desestatizaação e tentaativas de refformas gereenciais, é reedefinido
o papel do Estado, quualificando-o mais com
mo reguladdor do quee como ind
dutor do
prrocesso de desenvolvim
mento do país.
p
Paraleelamente – mas, não aarticuladameente  é
ennfatizada a importânccia de umaa flexibilizaação da açção públicaa, propondo
o-se um
coonjunto de medidas
m
unniformizadooras inspirad
das na Novva Gestão Pública (New
w Public
M
Management
t), que visam
m dar ao addministradorr público mais
m autonom
mia gerenciaal, numa
teentativa de tornar a administraçã
a
ão pública mais pareccida com a administrração de
em
mpresas: o chamado
c
movimento de
d “agencificcação”.
Na práttica, conforrme Martinss (2004) an
nalisa, é posssível difereenciar três gerações
g
diiferentes noo processo de criação das agênciias reguladooras. A prim
meira geraçção, que
abbrange o período
p
19995-1998, caracteriza-sse pela criação das cchamadas agências
a
reeguladoras de
d infra-esttrutura, com
mo a Agênccia Nacionaal de Energia Elétrica (Aneel),
A
Agência
Naccional de Telecomuni
T
icações (A
Anatel) e Agência
A
Naacional de Petróleo
(A
ANP). A seeguir, em 1999/2000, foram criadas a Agência Nacional de Viigilância
Saanitária (Annvisa), a Agência
A
Naacional de Saúde Suplementar (A
ANS) e a Agência
N
Nacional
de Água
Á
(ANA
A). Durante o período 2001/2002,
2
foram criaddas agênciass como a
A
Agência
Naccional do Cinema (Anccine), a Ag
gência Nacioonal de Traansportes Terrestres
(A
ANTT) e a Agência
A
Naacional de Transportes
T
Aquaviário
A
s (Antaq).
É impoortante diferenciar as agências
a
reeguladoras dos
d serviçoos de infra-eestrutura
(ccomo Aneell e Anatel)  em geral, controlado
os por monoopólios natuurais  das agências
a
onnde a regulação visa corrigir
c
outrras falhas de
d mercado, como infoormação asssimétrica
(A
Anvisa, AN
NS), presençça de externnalidades e problemas de coordennação (ANA
A), ou de
deefesa da cooncorrênciaa quando observado
o
abuso
a
do poder
p
de m
mercado (C
Conselho
A
Administrativ
vo de Defesa Econôm
mica - CADE
E). Como será
s
analisaado adiante, embora
appresentem finalidades
f
diferentes, as agênciass são caraccterizadas por um alto grau de
isomorfia insstitucional (M
MELO, 20002).
A abranngência da reforma reggulatória é mais
m visívell quando se considera o fato de
quue, a partir de
d 1997, ass agências começam a se
s proliferarr também nnos níveis esstadual e
m
municipal.
A Agência Estadual
E
de Regulação dos Serviçços Públicoss Delegadoss do Rio
G
Grande
do Sul
S (Agergss), a Agência Reguladora de Servviços Públicos Conced
didos do
Esstado do Rio
R de Janeeiro (Asep-RJ), a Com
missão de Serviços Púúblicos de Energia
(C
CSPE-SP), a Agência de Regulaçção de Serv
viços Públiccos de Eneergia, Transsportes e
Comunicaçãoo da Bahia (Agerba), a Agência Reguladorra de Serviçços Conced
didos do
ual de Reguulação e Coontrole de Serviços
Esstado de Seergipe (Asees) e a Agêência Estadu
Púúblicos do Pará (Arcom
m) são apeenas algumaas das agênncias criadass no nível estadual,
e
exxemplificanndo a tendêência de estabelecime
e
ento de enntes regulattórios nos estados.
Quanto aos municípios,
m
, estes tambbém se env
volveram neessa mesmaa trajetória, criando
aggências regguladoras em
e áreas coomo saneaamento básiico e transsportes urbanos. A
A
Agência
Muunicipal de Regulaçãoo dos Serv
viços de Saneamento em Cacho
oeiro de
Itaapemirim, (Agersa), no
n Espírito Santo, e a Agência de Campo Grande, em Mato
G
Grosso
do Suul, são algum
mas exempllos.
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A reforrma regulattória brasileeira torna-see mais com
mplexa comoo conseqüêência das
caaracterísticaas do sistem
ma federativvo no país. As agênciias reguladooras multiplicam-se
em
m diferentees unidadess da federação, não apenas com
mo resultaado da refo
orma de
deesestatizaçãão que abraange estadoos e municíípios, mas também
t
vissando respo
onder às
tittularidades que a próppria Constiituição defiine quanto aos serviçoos públicoss. Como
exxemplo é poossível citarr o setor de transportess, sendo a União
U
responnsável peloss setores
dee transportee aéreo (inteerestadual e internacio
onal), rodovviário, ferrovviário e aqu
uaviário;
oss estados pelo
p
transporte interm
municipal e os municípios pelo transporte urbano.
Ennquanto as agências reguladoras criadas a nível
n
federaal cuidam aapenas de um
u setor
(teelecomuniccações, enerrgia elétrica etc.), as ag
gências estadduais assum
mem, na maiioria dos
caasos, diverssos setores, inclusive por delegação de com
mpetência ppor parte da
d União
(ccaso da fiscaalização do setor de ennergia elétricca) ou do município
m
(ccaso do saneeamento,
teendo como exemplo
e
a Asep-RJ).
A
É impportante deestacar o importante papel desempenhaddo pela An
neel no
foortalecimentto das agênncias regulladoras estaaduais. De fato, boa parte dos recursos
orrçamentárioos das agênncias estaduuais que teem convêniio com a A
Aneel advéém desta
aggência que descentraliz
d
za a função de fiscalizaação para o nível estaddual. Paralelamente,
o fortalecimeento das aggências estaaduais tamb
bém está reelacionado ccom o proccesso de
prreparação innstitucional que precedde a assinatu
ura desse coonvênio com
m a Aneel.
3.. ANÁLISE DO
D MARCO REGULATÓR
R
RIO NO BRA
ASIL DA PÓS
S-PRIVATIZA
AÇÃO
Analisaar o marcoo regulatório no Brasiil da pós-pprivatização não é um
ma tarefa
triivial. Trata-se de um conjunto coomplexo dee políticas e estruturass institucion
nais que
toornou-se atuuante na esfeera pública num períod
do de tempoo relativameente curto.
Como foi ressalttado, a criiação das agências reeguladoras está estreiitamente
reelacionada com
c
um dupplo movimeento: o proccesso de enxxugamento do papel do
o Estado
naa economiaa  ou a reeforma de desestatizaação  e o conjunto dde instrumeentos de
reeforma adm
ministrativa que visavaam à flexib
bilização da
d gestão ppública, ou a Nova
G
Gestão
Pública. Essa dupla
d
dimeensão mateerializa-se na
n sua próópria denom
minação:
“aagência” (reepresenta o conjunto de medidaas que visaam à flexibbilização daa gestão
púública); e, “reguladora” (repressenta o paapel do Estado
E
no contexto da pósprrivatização)).
Emboraa na práticaa essas duass dimensões estejam estreitament
e
te imbricadaas, neste
arrtigo é feito um esforçoo de diferennciação, com
m o argumeento de que essa conjun
nção não
deecorre de um
u processoo de formulação e artiiculação estratégica, m
mas, pelo contrário,
reepresenta muuito do quadro fragmenntado das políticas púbblicas que caaracterizou a gestão
púública nos últimos anoos (MARTIINS, 20034
4). O fato é que foi ddada priorid
dade aos
obbjetivos ecoonômicos em
m detrimennto de outraas metas daa reforma geerencial, relativas à
coonsolidaçãoo da governnança e da governabilid
g
dade do Esstado brasileeiro. A extiinção do
M
Ministério
da Administtração e Reeforma do Estado em
m 1998, a ddescontinuidade no
prrocesso de implementtação de coonjuntos dee projetos contidos
c
noo Plano Diiretor da
Reforma do Aparelho
A
de Estado e o uso de deecretos presidenciais, aalém de outrros fatos
iluustram bem
m esse pontto. Enquantto o Prograama Nacionnal de Deseestatização ganhava
caada vez maiis força pollítica no governo e o setor
s
privaddo avançavaa em áreas de
d infraesstrutura com
mo energia e telecomunnicações, a reforma geerencial fraccassava porr falta de
appoio governnamental, por
p incapaccidade de sobrepor-see ao predoomínio do enfoque
ecconômico (B
BRASIL, 20004)

Curso Introdutóri
rio sobre Re
egulação

23

A seguuir, são aprresentadas algumas reeflexões accerca das vvulnerabilid
dades do
m
modelo
reguulatório, e é analisadaa a “política regulatórria”, com uum diagnósstico das
m
medidas
de flexibilizaçã
fl
ão da gestãoo pública, ap
plicadas ao modelo
m
“aggência regulladora”.

Vulnnerabiliidade do
d mod
delo reggulatóriio
Antes de
d destacar os principaais pontos de
d vulnerabbilidade do modelo reg
gulatório
im
mplementaddo no Brasill, é importannte reconheecer que as agências reeguladoras lograram
l
váários êxitos nos seus prrimeiros anos de funcio
onamento. No
N primeiroo ano de atu
uação da
A
Aneel
foi poossível realizar pela primeira vez a fiscalizaçção compleeta das emp
presas de
diistribuição de energia.. Na área de
d telecomu
unicações, a meta de universalizzação do
accesso ao serrviço apresentou um grande
g
avan
nço, ainda que
q em detrrimento da meta de
coompetição no
n segmentoo de telefonnia fixa local.
Tais reesultados fooram alcanççados contaando com sérios probblemas relaativos ao
esstabelecimento de um adequado quadro
q
de funcionários
f
s, especificaamente os técnicos.
t
o
A Lei das Aggências (n 9.986,
9
de 20000)  que dispõe sobrre os quadroos de servid
dores das
aggências  fooi contestadda no Suprem
mo Tribunaal Federal (S
STF), com bbase na Açãão Direta
dee Inconstituucionalidadee (Adin) no 2310 inteerposta peloo PC do B e pelo PT
T, com o
o
arrgumento de
d que estáá em desacordo com a Emenda Constitucioonal n 19, a qual
esstabelece quue as funções de fiscallização e reegulação sãoo atividadess típicas do
o Estado.
U
Uma
liminarr foi obtida,, suspendenndo a validade de alguuns artigos,, o que difiicultou a
reealização dee concursoss. A soluçãoo adotada foi
f a contraatação de quuadros temp
porários,
auumentando, assim, o riisco de capttura do órgão reguladoor, tornandoo as agênciaas refém
dee altos índicces de rotatiividade.
Ainda nesses
n
prim
meiros anos,, também fo
oi possível testemunha
t
ar vários ind
dícios de
vuulnerabilidaade do modeelo regulatóório brasileiiro, como os casos de bboicote finaanceiro e
addministrativvo por partee de algumaas agências estaduais: Arse-MG, Asep-RJ e AgergsRS (MELO, 2002). No primeiro caaso, a agênccia foi criadda pela Lei no 12.999 de
d 1999,
m não foi implantadaa pelo goveerno Itamarr Franco. A Asep-RJ, criada no governo
mas
M
Marcelo
Alencar, estevee paralisadaa nos seus primeiros de
d funcionaamento – em
mbora o
Esstado do Rio
R de Janeiro tenha sido
s
pioneirro no proceesso de dessestatização
o, com a
veenda da Ceerj e da CEG/Riogás permaneceendo refém de interferências e indecisões
poolíticas, mesmo com a mudança do
d governo de Anthonyy Garotinhoo para o de Rosinha
G
Garotinho.
N caso daa Agergs, ocorreu co
No
ontestação judicial
j
em
m vários níveis da
coobrança dee taxa da fiscalizaçãão que daaria autonoomia à agência, con
nsiderada
innconstitucional pelo Exxecutivo estaadual. O go
overnador Olívio
O
Dutraa foi contra qualquer
q
foorma de dessestatizaçãoo dos serviçços públicoss e, conseqüüentemente, entre as primeiras
p
m
medidas
tom
madas, está a tentativa de
d diminuição da autonnomia dada ao órgão reegulador
peela Lei no 10.931
1
de 1997.
1
Em ação
a
junto à Suprema Corte, foraam question
nados os
arrtigos 7 e 8 da referida lei, que se referem à necessidade
n
de aprovaçção pelo con
nselheiro
soomente apóss passar pela Assemblléia Legislaativa e à imppossibilidadde de demisssão dos
m
membros
do Conselho Superior, salvo
s
pelo Legislativo
L
estadual. E
Embora a Suprema
S
Corte tenha garantido a autonomiia da regullação dos serviços
s
púúblicos no Brasil
B

m
mostrando
asssim, o amaadurecimennto no tratam
mento das questões
q
rellativas à au
utonomia
doos órgãos reguladores , o caso demonstrou
d
u a possibillidade de innterferência política
noos órgãos reeguladores estaduais.
e
(P
PECI e CAV
VALCANT
TI, 2000).
Outros indícios da
d vulnerabbilidade do regime reegulatório bbrasileiro em
e nível
feederal foram
m reveladoss durante a crise energ
gética enfreentada em 22001. Com a crise,
fooram criados diversos órgãos
ó
que abalaram seeriamente a autonomiaa e a estabilidade da
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Aneel, assum
A
mindo muittas das suas funções. Entre os quais,
q
destaaca-se o Co
omitê de
G
Gestão
da Crise
C
Energética (MEL
LO, 2002). A medidaa provisóriaa que institu
uiu esse
coomitê deu a este poderes antes atrribuídos ao Ministério de Minas e Energia e à Aneel.
Essse exemplo ilustra o elevado rissco político
o que a inaddequada preestação de serviços
púúblicos crucciais acarreeta para o governo,
g
cu
ujos índicess de populaaridade dim
minuíram
significativam
mente durannte a crise em questão
o. Afinal, trrata-se de seerviços imp
portantes
nãão apenas pelo
p
seu im
mpacto ecoonômico, mas
m também
m por sua rrelevância social e
poolítica.
Pachecco (2003) annalisa a relação das ag
gências com
m os três pooderes e arg
gumenta
quue o Execuutivo demoonstrou incoonformismo
o com a peerda de pooder para os
o novos
órrgãos. Todoos os exempplos anterioormente cittados se refferem a essse inconform
mismo e
appontam inddícios de relação
r
connflituosa en
ntre o Podder Executiivo e esses novos
orrganismos.
No nívvel estaduall, os conflittos entre o Executivo e as agênccias regulad
doras se
aggravaram por
p
não teerem sido considerad
das, na reeforma de desestatizaação, as
peeculiaridadees da fedeeração brasileira. Antes dessa reforma,
r
ass responsab
bilidades
e gestão dos
reelativas à propriedade
p
d serviço
os públicoss eram com
mpartilhadass – nem
seempre de maneira
m
uniforme  enntre os níveeis da fedeeração (por exemplo, no setor
ellétrico, coexxistiam emppresas estadduais verticaalizadas e em
mpresas fedderais, como
o no Rio
dee Janeiro e em Minas Gerais; enqquanto no seetor de saneeamento, m
municípios e estados
asssumiam paapéis e respponsabilidaddes diferencciados). Com
m a desestaatização, oss estados
peerderam muuito do podder que exeerciam diretta ou indireetamente atrravés das empresas
e
esstatais. Connseqüentemente, algunns governoss estaduais encontraraam nos org
ganismos
reeguladores estaduais
e
um
ma forma indireta
i
de influenciar as políticaas públicas relativas
aoos serviços públicos.
p
Por outtro lado, ainnda há muiitos problem
mas de enteendimento ddo modelo, desde a
fillosofia de concepção
c
a os papéiis dos diverrsos atores. O fator “deesconhecim
até
mento” se
feez presente até nos prrimeiros moomentos do
o novo govverno Lula,, quando o próprio
prresidente caaracterizou a atuação das
d agência como uma “terceirizaçção do Estaado”, e o
m
ministro
das Telecomunnicações Miiro Teixeiraa tentou asssumir a neggociação dirreta com
ass empresas para
p obter reajustes
r
infferiores (PA
ACHECO, 2003).
2
A reforrma regulattória tem caaráter muito
o abrangentte e permannece inacabada. Em
váários setores, ainda nãoo foi concluuída a fase de transiçãão do modelo anterior de autoreegulação conncentrada em
e ministériios e departtamentos goovernamentaais para um
m modelo
ceentrado em agências inndependentees Mesmo leevando em conta que o modelo “aagência”
see proliferou na maioriaa dos setores que antes eram de exxclusiva atuuação estataal, outros
seetores aindaa permaneceem sem maarco regulattório definiddo, como é o caso do setor de
saaneamento. Em outroos, os resuultados aprresentados foram fruustrantes quanto à
caapacidade de
d atrair invvestimento do setor prrivado, com
mo ocorre noo setor elétrico. Ao
m
mesmo
temppo, setoress como petróleo
p
e energia elétrica
e
adootaram arccabouços
reegulatórios, mas manntiveram órrgãos estattais explorrando ativiidades eco
onômicas
(M
MARQUES
S, 2003).

A poolítica regulat
r
tória
Como foi destacaado, as agênncias reguladoras são concebidass como órg
gãos que
im
mplementam
m políticas públicas definidas
d
pelo
p
núcleoo estratégicco, no âmb
bito dos
reespectivos ministérios.
m
Para o moodelo conceeitual de aggência indeppendente, a política
reegulatória assume
a
graande relevâância, sendo
o responsaabilidade doo chamado
o núcleo
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esstratégico a definiçãão dos macrobalizam
m
mentos da política regulatóriaa a ser
im
mplementadda pelas agênncias setoriais.
Tradiciionalmente, os objetivvos de um
ma política reguladoraa são a deefesa da
cooncorrência e a defesa do usuário dos serviço
os públicos. A regulameentação visaa manter
o chamado equilíbrio
e
ecconômico-ffinanceiro, sem
s
permittir que os cconsumidorees sejam
leesados ou mesmo
m
negliigenciados pelos
p
prestaadores dos serviços.
s
Em
mbora muittas vezes
essses objetivoos sejam appresentados como não conflitantes
c
s entre si  ssob o argum
mento de
quue a defesa da concorrêência cria condições
c
prropícias parra o usuárioo do serviço
o público
,, na prática,, nem sempre isso ocorrre. Uma po
olítica forte de defesa dda concorrência não
abbre espaço para
p o uso de
d subsídioss a tarifas vo
oltadas paraa as camadaas desfavoreecidas da
poopulação. A hierarquizzação dessees objetivos é prática comum
c
em países com
mo Reino
U
Unido,
sendoo consideradda uma importante defiinição polítiica.
Contuddo, um dos principais pontos de estrangulaamento do modelo reg
gulatório
brrasileiro esttá relacionaado com a ausência
a
dee uma polítiica regulatóória. Esse problema
p
poode ser vistto como conseqüência do processso de criaçãão das agênncias (caraccterizado
peela incoerênncia e falta de consensso político)) e do mimetismo das estratégias formais
(oou seja, relaativas apenaas à discussão da forma organizaccional “agênncia indepen
ndente”)
addotadas a níível internaccional, sem
m que tenha havido
h
umaa discussão sobre as prremissas,
a relevância e as funçõess do modeloo.
Como resultado, existe um conjunto dee entidadess reconhecidas como agências
a
reeguladoras, mas com obbjetivos e fuunções muitto diferenciiados. Bastaa comparar agências
a
coomo a Anattel, a Aneel e a ANTT com a Ancine, na áreaa de cinemaa, por exemp
plo. Isso
significa quee na ausênncia de maacrobalizamentos da política
p
reguulatória, o modelo
“aagência” coomeça a prooliferar em vários setores, sem quue, no entannto, seja jusstificado
coomo uma esstratégia forrmal.
Uma daas principaiis falhas daa política reg
gulatória esstá no proceesso de form
mulação.
Paaradoxalmeente, as polííticas regulaatórias no Brasil
B
não foram
f
caraccterizadas pela
p
falta
daas estruturaas responsááveis para formulação
f
de políticaas. De fatoo, a criação
o dessas
esstruturas – na
n sua grannde maioria, conselhos – foi previista em lei. Existem órrgãos de
foormulação de
d política, assim
a
comoo de planejam
mento em vários
v
setorees de infra-eestrutura
coomo o de energia (C
Conselho Naacional de Política Energética) e o de traansportes
(C
Conselho Naacional de Integração
I
d Políticas de Transpoorte). No caaso do setor elétrico,
de
em
mbora argum
mente-se quue cabe ao Conselho
C
Nacional
N
de Política Ennergética o papel
p
de
pllanejamentoo da expansão, é imporrtante lembrrar que essee planejameento assumiu
u apenas
um
m caráter inndicativo a partir da noova reestrutturação do setor
s
(PECII, 2001). Deestaca-se
taambém a Cââmara de Poolíticas de Infra-estrutu
I
ura, do Connselho de G
Governo, criiada, em
19995, com o objetivo dee formular as políticass públicas e diretrizes ppara infra-eestrutura,
allém de coorrdenar sua im
mplementaçção, mas cuj
uja atuação pouco
p
foi seentida na prrática.
A ausência de um
ma política que
q orientasse a atuaçãoo das agênccias regulad
doras e o
faato de que essa lacunna vinha sendo
s
ocup
pada, de foorma anômala, pelas próprias
aggências, já tinham
t
sidoo constados pelo Tribu
unal de Conntas da Uniãão em audittorias na
A
Aneel
e na ANP. Issoo evidencioou a necessidade de atuação effetiva do Conselho
C
N
Nacional
de Política Energética
E
(CNPE), in
nstituído pela Lei no 9.478 de 1997 e
effetivamente implantadoo em novem
mbro de 200
02. O papel que o Tribbunal de Contas da
U
União
desem
mpenhou nesse períoddo de implementaçãoo das agênncias regulaadoras é
reelevante, em
mbora tenhaa passado despercebid
d
do, abrindo espaço parra uma dass críticas
m comunss às agências reguladoras: a ausênccia de contrrole externo.
mais
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O probblema é que a reforma foi baseadaa numa conccepção que alienou o processo
p
dee formulaçção de pollíticas da sua implementação. Sendo o primeiro processo
p
reesponsabiliddade do núccleo estratéggico do governo, na práática, as estrruturas criaadas para
deesempenharr o papel dee formuladoor pouco ou nada fizeeram, por fa
falta de quaadros, de
orrientação, por
p não terem
m recebido prioridade do ponto de
d vista políítico, como também
poor falta de capacidade
c
decisória, entre
e
outros motivos. Certamente,
C
o problemaa está no
essvaziamentoodos papéiss desses collegiados e na
n falta de credibilidad
c
de desses órrgãos de
foormulação política
p
e planejament
p
to no conteexto da ideeologia dom
minante do “Estado
m
mínimo”.
O que parece
p
ter acontecido
a
é uma falha de processo, e não de estruturas previstas
p
paara tais finss. Conseqüentemente, as estruturras criadas para impleementar as políticas
púúblicas, coomo no caso
c
das agências reguladorass, começarram a co
oncentrar
suuperpoderess, amarradoos a um com
mplexo maarco jurídicoo. Na falta da definiçção, pelo
prróprio goveerno, dos objetivos
o
d política regulatóriaa, as agênccias definiraam suas
da
prróprias políticas regulaatórias setorriais levand
do, assim, a uma concoorrência de poderes
coom os minisstérios. Por sua vez, o novo
n
goverrno critica as
a agências ppor terem assumido
a
esssa função do Poder Executivo.
E
A Agência Nacional de
d Energia Elétrica (A
Aneel), a
A
Agência
Naccional do Petróleo
P
(A
ANP) e a Agência
A
N
Nacional
de Telecomun
nicações
(A
Anatel) estaariam crianddo políticas para as áreeas de infra--estrutura, ppapel exclu
usivo dos
m
ministérios
d Minas e Energia
de
E
e dee Comunicaações, respectivamente..

Reguulação e flexibbilizaçã
ão da gestão
g
ppública
a
Já se destacou
d
quee no Brasil a concepçãão das agênncias reguladdoras tem raízes
r
no
Pllano Diretorr da Reform
ma do Apareelho de Estaado, idealizado e propoosto pelo Ministério
M
dee Administrração e Reeforma do Estado
E
(Maare), em 19995, e que previa a figura
fi
da
aggência autônnoma para o desempennho de ativ
vidades excllusivas do E
Estado. No entanto,
essse plano não
n
detalhoou uma prroposta institucional para
p
as aggências reguladoras
(P
PACHECO,, 2003). Ennquanto paara Martins (2004), esssa posiçãoo refletiu o quadro
fragmentado de políticass públicas que
q caracterrizou a era FHC,
F
para P
Pacheco (20
003, p.23)):
“é compreennsível a faalta de preccisão com que o tema da regulaação foi
P
Diretoor: no início
o de 1995, época de elaboração do
d Plano
trratado no Plano
D
Diretor,
o deebate políticco-institucio
onal sobre regulação
r
nnão havia ain
nda sido
inniciado; o Congresso discutia ass primeiras emendas cconstitucion
nais que
q
quebravam
m
monopólios
estatais”.
Esses dois
d pontos de vista nãoo são necessariamente contraditórrios, uma veez que se
reeferem a diiferentes esttágios de maturação
m
do
d debate acerca
a
da rreforma reg
gulatória.
Paacheco (2003) identiffica, adequaadamente, que
q existe uma relação intrínseca entre
asspectos políítico-instituucionais relaativos ao no
ovo papel do
d Estado e as formass que os
noovos organiismos regulladores devvem ou não
o assumir. Martins
M
(20003) chama atenção
peela possibillidade de frragmentaçãão dessa rellação durannte o proceesso de incllusão na
aggenda, form
mulação e implementa
i
ação de pollíticas públiicas. Essa ffragmentaçãão torna
m compreeensível o descompass
mais
d
o, observáv
vel na práticca, na proliiferação do modelo
“aagência” noos mais diveersos setorees, cuja reviisão conceiitual sequerr tinha sido iniciada
noo Congressoo Nacional.
Entretaanto, o conjunto de meedidas que visam à fleexibilizaçãoo da gestão pública,
deenominado aqui de Nova
N
Gestãão Pública,, tinha porr principal objetivo enfatizar
e
quuestões com
mo autonom
mia, indepenndência e fleexibilidade dos órgãos públicos, conceitos
c
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coomo responnsabilizaçãoo e busca de
d resultados, além de um conjunnto de mediidas que
viisavam aprooximar a adm
ministraçãoo pública daa administraação privadaa.
Emboraa as estraatégias reccomendadass nesse doocumento não tenhaam sido
im
mplementaddas na sua totalidade,
t
d
desempenha
aram um paapel importtante em teermos de
diifusão “disccursiva” (F
FOUCAULT
T, 1972) do
os principaais conceitoos da Novaa Gestão
Púública. As agências
a
reeguladoras incluíram-se
i
e nessa ondda flexibilizzadora, man
nifestada
cllaramente no
n grau de isomorfism
mo organizaacional quee apresentam
m. A auton
nomia, a
esstabilidade e as formas de escolha dos dirigen
ntes, a figuraa jurídica de autarquia especial
seem subordinnação hierárrquica, a inddependênciaa financeiraa, administraativa e gereencial, as
m
medidas
de publicidadee, comuniccação e contato com os usuárioos, a preseença dos
coolegiados e outras medidas similarres estão preesentes na maioria
m
das agências crriadas.
A pressença do coontrato de gestão em algumas agências
a
tam
mbém se in
nsere no
quuadro das medidas
m
de flexibilizaçã
f
ão gerenciall (MELO, 2002).
2
Nessaa dimensão também
ass agências reguladoraas têm soofrido com
m as descoontinuidadess do processo de
foormulação e implementtação da Poolítica de Gestão
G
Pública – iniciallmente exprressa nas
iddéias do Plaano Diretorr, e, a seguiir, influenciiada pela concepção ddo Plano Pllurianual
A
Avança
Brasil 2000-20003. No caso da Aneel, o primeiro contrato
c
de gestão foi assinado
a
em
m 2 de marrço de 1998, teve viggência até 31
3 de dezem
mbro de 20000 e foi objeto de
auuditorias peela Secretarria Federall de Contro
ole durantee os exercícios 1998 e 1999,
quuando foi verificado
v
u desemppenho satisffatório. Na auditoria rrealizada naa Aneel,
um
exxercício 20000, pelo Tribunal de
d Contas da Uniãoo (TCU:20001), os auditores
a
coonstataram que as metas
m
da aggência, estiipuladas noo contrato de gestão
o, foram
aggrupadas em
m dois graandes progrramas contemplados no
n PPA, faazendo com
m que o
coontrato assuumisse um caráter forrmal, uma função reddundante em
m relação a outros
innstrumentos de planejam
mento e orççamento. A partir do exercício de 2001, teve início o
prrocesso de repactuação
r
o das metass do contratto de gestãoo, que, no pperíodo 200
02-2004,
addota as mettas físicas contemplada
c
as no PPA.. As auditorias realizaadas pelos controles
c
innterno (SFC
C) e externoo (TCU) cuiidam da avaaliação dos programass do PPA  no caso
daa Aneel, proogramas dee Abastecim
mento e de Qualidade
Q
d Serviço de Energia Elétrica
do
,, recaindo exatamente
e
sobre as meesmas açõess e resultadoos alvos do contrato dee gestão.
Como os doois program
mas do PPA
A contemp
plam todas as ações finais da Aneel,
A
a
m
manutenção
do contratoo de conceessão foi considerada redundantee e sobrepo
osta aos
coontroles já realizados
r
p meio do PPA.
por
É impoortante obseervar que os
o projetos de reformaa que tramitam no Co
ongresso
N
Nacional
disccutem apennas os aspecctos formaiss das agênccias reguladdoras, sem debater
d
a
neecessidade e relevânciaa do papel do Estado regulador.
r
D autoria do deputad
De
do Mário
A
Assad
Júniorr (PL-MG),, o Projeto de Lei no 465/2003
4
auumenta o pprazo da quarentena
doos conselheiros e diretoores das agêências para um
u ano. A deputada
d
Teelma de Sou
uza (PTSP
P) quer resttringir a auttonomia das agências e dar poderres ao presiidente da República
R
paara exoneraar conselheiiros e diretoores (Projetto de Lei no 413/20033). Hoje só se pode
exxonerar um dirigente de
d agência se
s ele for co
ondenado poor improbiddade adminiistrativa.
A
Além
disso, existem vários
v
requuerimentos na Câmaraa dos Deputados con
nvidando
diiretores dass agências para prestaar esclareciimentos dee suas áreas (INVEST
TNEWS,
20003).
4.. DISCUSSÃO
O DA REFOR
RMA REGUL
LATÓRIA: REVISITAND
R
DO O MODEL
LO CONCEIT
TUAL DE
KLEBER NASSCIMENTO
Para approfundar a análise daa reforma regulatória e conceituáá-la à luz de
d outros
essforços refoormadores empreendidoos no Brasill, foi revisittado o modeelo teórico proposto
p
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poor Kleber Nascimento
N
(1967). Buscou-se obsservar até que
q ponto a maneira co
omo vem
seendo implem
mentada a reforma reegulatória brasileira
b
see distancia das caractterísticas
appontadas poor Nascimennto nas reforrmas anterio
ores.
O autorr abstrai um
m modelo teeórico da esstratégia dee mudança qque tem preesidido a
exxperiência reformista
r
b
brasileira.
O modelo não
n tem como único oobjetivo analisar as
grrandes refoormas de estrutura.
e
Pretende tam
mbém exam
minar quaissquer tentativas de
m
mudanças
coonsideráveiss na adminiistração púb
blica, especcialmente ass que depen
ndam de
approvação legislativa poor alterarem
m critérios básicos
b
de operação,
o
diireitos e relaações de
auutoridade (N
NASCIMEN
NTO, 1967, p.22-23), podendo ser
s adaptadoo para a an
nálise da
reeforma reguulatória.
Após detalhado estudo do conjunto de reform
mas implem
mentadas atté 1967,
Nascimento (1967, p.119) configuura um mo
N
odelo concceitual, no qual quallifica os
prrincipais com
mponentes::
a) compponente opeerativo: açãão
 fooco de ação: elementos formais;
 esstilo de influuência: impo
ositiva;
 dinnâmica de poder:
p
insullativa;
b) Com
mponente suubstantivo: conteúdo
c
 esscopo de muudança: glob
balista-imeddiatista;
o.
 orrientação diaagnóstica: cognitivism
c
c) Com
mponente ideeológico: vaalor
 esstratégia e pré-requisito
os comportaamentais;
 esstratégia e orientação prrocessualísttica.
Todas essas dimennsões são analisadas
a
nesse
n
estuddo, com excceção da orrientação
diiagnóstica, de difícil análise
a
por causa do quadro
q
fragmentado dee políticas públicas
annteriormentee destacadoo.
É possíível percebeer, em termoos de comp
ponentes opeerativos da reforma reg
gulatória
annalisada, um
m foco de ação em elementos fo
ormais do sistema. “O
O ‘rationalee’ destas
reeformas funnda-se na prremissa de que maior eficiência pode
p
ser obbtida se os arranjos
esstruturais daa burocraciaa facilitarem
m, ao invés de obstruíreem, o proceesso adminisstrativo”
(N
NASCIMEN
NTO, 1967,, p.21). As agências reeguladoras  novos arrranjos burocráticos,
caaracterizadoos pela maiior autonom
mia e flexib
bilidade  são
s concebiidas para asssumir o
paapel do Estaado no contexto da póss-privatizaçãão.
Por outtro lado, o continuísm
mo dos esfo
orços de refforma tambbém é perceebido no
esstilo de influuenciação im
mpositiva, em
e vez de um
u processoo alternativvo de internaalização.
“O
O primeiro caracterizaa-se como predominan
p
ntemente mandatório,
m
cujas soluçções são
appresentadas em formaa final, perffeitas e acabadas, deiixando-se ppouca ou nenhuma
n
fleexibilidade para ações alternativaas à luz de condições
c
i
inesperadas”
” (NASCIM
MENTO,
19967, p.21). Esse caráteer impositivoo esteve preesente em dois
d momenntos importaantes: na
cooncepção doo modelo “agência”,
“
n âmbito do antigo Mare,
no
M
e na implementtação do
m
modelo
a paartir da preddominância da ótica ecconomicistaa, destacanddo aqui o papel
p
do
BN
NDES.
nda parece válido
v
para analisar a dinâmica
d
O modelo elaboraddo por Nasccimento ain
dee poder da reforma,
r
quaalificada peelo autor com
mo “insulattiva”:
“N
Noutros termos, o grrupo de reeforma não se ampliaa numericam
mente à
m
medida
que a reforma se desencaadeia, mas se
s insula, sse isola doss demais
a
agentes
do sistema. Deste modo, ao invés de converteer para o processo
p
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reeformista, gradualmennte, camad
das cada vez
v
maiorees da estru
utura de
liiderança doo serviço púúblico, o gru
upo de reforrma age com
mo se em defesa
d
da
“sua” reform
ma, geranddo a indiferença, quanndo não o antagonism
mo, das
chefias e asssessorias de todos os nííveis” (NAS
SCIMENTO
O, 1967, p.2
25).
No casoo da reform
ma regulatórria, essa dinâmica insullativa é refoorçada, umaa vez que
o modelo “aggência reguuladora” preemia uma relativa
r
autoonomia da agência em
m relação
aoos pólos dee interesse: governo, concessioná
c
rias e usuáário do servviço público
o. Como
deestacado noo texto, um
m dos resulttados dessaa insulação é o inconfformismo do
d Poder
Exxecutivo peerante os noovos órgãos.. Edson Nun
nes (2001) analisa
a
essaa dinâmica de
d poder
deesencadeadaa com a reforma reegulatória, qualificanddo a existência de agências
a
reeguladoras como
c
um “E
Estado dentrro do Estad
do” (NUNES
S, 2001, p.33).
Com relação
r
ao componentte substanttivo, ou sej
eja, ao connteúdo da reforma,
r
N
Nascimento
n
novamente
oferece um
ma qualificaação que peermanece váálida para a análise
daa reforma reegulatória. Classificand
C
do o escopo
o da mudançça como gloobalista-imeediatista,
elle se refere a uma duppla dimensãão: abrangêência – umaa reforma ppode ser paarcial ou
gllobal; e, tem
mpo – umaa reforma pode
p
ser im
mediatista, de
d média oou longo prrazo. “A
exxperiência brasileira”,
b
continua o autor, “teem se caraccterizado ppor um glob
balismoim
mediatista, em
e que se prretende fazeer ‘tudo de uma vez’”.
Quantoo ao “globaalismo” da reforma reegulatória, este pode ser identifiicado na
reelação diretaa que se esttabelece enttre as novass entidades regulatóriass e o novo papel
p
do
Esstado, classificando estte como “E
Estado regulador” e redduzindo todoo o foco da reforma
doo Estado à instituição
i
d agências.. Equalizand
de
do a funçãoo das agênciias regulado
oras com
o novo papell do Estado – retórica essa
e
constru
uída num brreve períodoo de tempo –, abresee espaço paara que as agências
a
assumam, na prática, suuperpoderes, em detrim
mento de
ouutras entidades da administração pública
p
diretta e indiretaa, como minnistérios, co
olegiados
dee formulaçãão de políticas e plaanejamento. Basta darr uma olhaada na misssão das
aggências  como
c
no caso
c
da Annatel , parra verificarr as responnsabilidadess que se
traansferem para os novoos órgãos. Aumenta o grau dessee globalism
mo se consid
derada a
abbrangência da reforma em termos setoriais e federativoss. O imediaatismo da reeforma –
nuum breve período
p
dee tempo, aggências reg
guladoras proliferam
p
nos mais diversos
seetores, com
mo nos de energia
e
e cinema
c
– ag
grava os conflitos e aas vulnerab
bilidades
reegulatórias analisadas
a
n
neste
artigo..
Por fim
m, em term
mos de componente ideológico ou valoraativo das reeformas,
Nascimento (1967)
N
(
idenntifica que “a
“ estratégiia prevaleceente na expperiência ref
eformista
brrasileira é baseada em
m pré-requuisitos comp
portamentaais, e a seggunda, a de
d que a
esstratégia prressupõe um condicioonamento dos
d fins peelos meios – uma oriientação
prrocessualísttica” (1967:: p.35). Caso a reformaa baseia-s em
m pré-requiisitos – deno
ominado
neeste trabalhho de prem
missas – esttes últimoss vão influeenciar os rrumos da mudança
m
pllanejada quee se pretendde com a refforma.
Nascim
mento (19677) identificaa pré-requissitos compoortamentais burocrático
os como
prredominantees nas reforrmas brasileeiras até 1967. Quandoo comparaddos com a dimensão
d
iddeológica da
d atual reforma reguulatória, é possível observar
o
quue embora os préreequisitos coomportamenntais existaam, estes assumem uma
u
nova qualificaçãão, pósbuurocrática, ou,
o o que see denomina no Plano Diretor
D
da Reforma
R
do A
Aparelho dee Estado
dee “administrração gerenncial”. Com
mo ressaltado
o no decorrrer deste arttigo, a Novaa Gestão
Púública servee de fundam
mento teóriico a essa corrente, cujo foco daa crítica reside nas
caaracterísticaas comportaamentais daa administraação públicca burocrátiica para segmentos
esspecíficos do aparelhho do Esttado. Para isso é proposto
p
coomo altern
nativa a
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addministraçãoo pública gerencial,
g
c
caracterizad
da fundameentalmente ppela eficiên
ncia dos
seerviços presstados a milhares,
m
sennão milhõess de cidadããos. Nesse sentido, prrincípios
coomo flexibiilidade, foco no clientte e orientaação para reesultados peermeiam esssa nova
viisão da adm
ministração pública.
p
Outros pré-requisitos compoortamentais do modelo podem sser encontrrados no
deesejável perfil técnicoo da agênciia. Emboraa, teoricameente, os modelos regu
ulatórios
seejam caracteerizados peela diferencciação entree o poder concedente e o ente reegulador,
caabendo ao primeiro
p
deffinições esttratégicas (p
políticas) e ao último, definições técnicas,
t
naa prática, esses
e
dois papéis
p
vêm
m se confun
ndindo. O envolviment
e
to das agên
ncias no
prrocesso de licitação
l
e outorga
o
conttribui aindaa mais para isso. O fatoo é que diferrenciar o
téécnico do estratégico
e
pode ser apenas
a
didaaticamente ilustrativo,, mas pratiicamente
coomplexo, paara não dizeer impossívvel.A estratéégia visada foi baseadda em pré-reequisitos
coomportamenntais atípicoos na burocrracia brasileeira, ao conntrário da buurocracia am
mericana
quue serviu de
d inspiraçãão ao modeelo, permeaada, desde longos
l
anos, pelos vaalores da
ciientificidadee e tecnicidaade.
Por fim
m, outro préé-requisito comportam
mental identiificado na rreforma reg
gulatória
teem a ver com
m a existênncia do conttrole social. Como já visto,
v
partiuu-se da prem
missa de
quue o usuáriio do serviçço público vai particip
par ativameente do moodelo, enqu
uanto, na
prrática, foi obbservado quue nos prim
meiros anos de funcionaamento das agências, era
e alto o
grrau de desconhecimentto sobre esttas. Outra crítica
c
referee-se ao fatoo de que o papel
p
do
ciidadão se reeduz ao concceito do connsumidor/ussuário do seerviço públiico.
“Transformaado apenas em consum
midor, o ciddadão eleitoor carece de
d meios
p
para
inquirirr e interpelaar o (mini, sub, supra)) Estado quue governaráá a água
q bebe, a eletricidade
que
e
e que consom
me, o telefoone que usa,, o rádio qu
ue ouve e
a televisão que
q vê, o ennsino que obtém,
o
o traansporte quee utiliza, o remédio
q dá a seu filho” (NU
que
UNES, 2001, p.4).
Por ouutro lado, identifica Nascimento (1967), a estratéégia de orrientação
prrocessualísttica – isto é,
é o condiccionamento do alcancee dos fins pela eficiên
ncia dos
m
meios
 marrcou profunndamente a concepção
o administrrativa dos rreformadorees. Com
isso, o autor entende quue dentre as
a possíveis conseqüênncias dessa orientação pode se
obbservar um
ma superconcentração do esforçço reformissta nas attividades-meio, em
deetrimento dos
d objetivoos que, em verdade, ju
ustificam a existência do serviço público.
“O
Ocorreu exaatamente thhetriumphofftechnique over purpoose, ou sejaa, o predom
mínio de
um
ma orientaçção processsualística sobre
s
uma orientação finalística”” (NASCIM
MENTO,
19967:39). Noo caso da reforma regulatória, tal
t posicionnamento é exemplificaado pela
quuase inexisttência do deebate e do consenso
c
po
olítico sobree o papel doo Estado. A rapidez
e a abrangênncia das reformas de desestatização induziuu a profusãão do discu
urso que
cllassificou o novo papel do Estaddo como reegulador, ao
a passo quue os debattes mais
caalorosos acoompanhavam
m aspectos formalísticcos dos novvos entes reegulatórios, sem, no
enntanto, discuutir sua verrdadeira rellevância no novo conteexto da açãão estatal. Contudo,
C
oss elementoss formais daa reforma nãão chegam “a
“ materialiizar transforrmações, peerdendosee num vácuuo de indifeerença ou numa
n
atmosfera de anntagonismo”” (NASCIM
MENTO,
19967, p.39).
me a análisee da reform
ma regulatórria à luz doo modelo dee Kleber
O quaddro 1 resum
N
Nascimento.
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Q
Quadro
1: Análise
A
da reforma
r
reggulatória à luz do modelo de Kleeber Nascim
mento
Coomponentes
dee análise
Coomponente
op
perativo:

Qu
ualificação
Foco de ação:
a
elementoss formais

Co
ontextualizaçção

Novos arranjos buroccráticos Asppectos formaiss do modelo
aindda sob discussão
Aussência de polítticas regulatórrias
(emb
mbora existam estruturas
prevvistas para essse fim)

Açção

Coomponente
su
ubstantivo:

Estilo de influência:
i
impositivoo

Concep
pção unilaterall pelo
Mare

Dinâmicaa do poder:
insulativaa
Escopo dee mudança:
globalistaa-imediatista

Implem
mentação viés
econom
micista
Premisssa da autonom
mia
reforça o poder insullativo
Abrang
gência setoriall e
federatiiva
Agênciia  novo papeel do
Estado

Coonteúdo

Coomponente
ideológico:

Vulnerab
bilidades

Estratégiaa e pré-requisiitos:
comportam
mentais

Tempo de reforma
Adminiistração gerenncial
Perfil desejável
d
para
agênciaa – técnico

Vaalor

Connflito Poder Ex
xecutivo /
agênncias regulado
oras

“O qquarto poder”
Altoo grau de descconhecimento do
moddelo
Prolliferação do modelo
m
“agênccia”
em ssetores onde tal
t atuação nãoo
encoontra justificação teórica –
cineema
Connfusão regulaçção/
flexxibilização da gestão
g
públicaa
Connflito política/ttécnica

Controlle social
Estratégiaa e orientação::
processuaalística

Grauu mínimo de controle
c
sociaal
obseervado na práttica
Predom
mina o foco noos
delo formal em
m
Disccute-se o mod
aspecto
os formais do m
modelo detrrimento do deb
bate democráttico
“agênciia independennte”
acerrca do novo paapel do Estadoo

FONTE
O
: ELABORAÇÃO PRÓPRIA
P
5.. REFLEXÕE
ES FINAIS
Olhar o marco reggulatório brrasileiro de uma persppectiva históórica pode ajudar a
coompreenderr melhor a persistênciaa de algum
mas caracterrísticas pressentes nos esforços
reeformistas da
d administrração públicca brasileiraa. Essas carracterísticass influenciam
m o alto
grrau de forrmalismo – incongruuência entree o prescrrito e o oobservado – traço
innstitucionaliizado em sociedades
s
caracterizadas por Riiggs (1964)) como socciedades
prrismáticas. Esse formaalismo, poteencializado pelo foco nos aspectoos formalíssticos do
m
modelo
“agênncia indepeendente”, está presente no distanciamento obsservado no processo
p
dee formulaçãão e implem
mentação do
d marco reegulatório, assim
a
comoo nos confllitos que
naascem da dicotomia
d
poolítica/técniica. Entretaanto, como destacado nneste traballho, esse
diistanciamennto é favoreecido pelas próprias
p
preemissas teóóricas nas qquais está baaseado o
m
modelo
“agênncia independente”.
A dinâm
mica insulaativa do podder, reforçad
da pela prem
missa da auutonomia do
o modelo
reegulatório, influencia
i
a relação coonflituosa e o grau dee inconform
mismo do Ex
xecutivo
peerante a criação dos noovos entes reguladoress, caracterizzados por N
Nunes (2001) como
“qquarto podeer”. Esse fattor, junto aoo escopo gllobalista-im
mediatista  típico das reformas
r
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daa administraação públicca brasileiraa , contrib
buiu para que
q essa relação confliituosa se
esstendesse para
p
outros níveis da federação onde o moodelo “agênncia indepeendente”
esstava sendoo adotado, enquanto esse mesm
mo modelo proliferavaa sem consistentes
juustificativas práticas e teóricas
t
em setores com
mo cinema.
Talvez a maior mudança
m
appresentada pela
p
reform
ma regulatóória esteja nos
n préreequisitos coomportamenntais nos quais esta se baseia. Foi ressaaltado aquii que a
addministraçãoo gerenciall apresentaa-se como uma nova postura ppós-burocráttica. No
enntanto, as medidas de
d flexibilizzação presentes nas agências llevaram, dee forma
innesperada, à confusão conceitual que equaliiza o modeelo mais fleexível preseente nas
aggências com
m a reforma regulatóriaa. Esta é um
ma das princiipais concluusões do arttigo, que
taalvez mereçaa mais refleexão.
“Que taal Agência Reguladora
R
a do Leite?”
Esta frrase é o tíítulo de um
m artigo pu
ublicado peelo Presideente da Asssociação
Brrasileira doos Produtores de Leitee. Ele argum
menta que o produtorr torna-se refém do
“ppreço surprresa” e, a não ser o cooperativ
vado, não tem
t
nenhum
ma particip
pação na
foormação do preço do leeite.
“O ideal serria termos critérios
c
jusstos para tooda a cadeia láctea, ig
guais aos
qque existem em setores mais civilizzados. Mas,, é pura perda de tempo
o insistir
n
nesse
ponto,, pois laticíínios e sup
permercadoss não estão nem aí paara essas
m
modernidade
es. Sem outtra escapató
ória, resta-nnos tentar aalgo novo. No
N caso
seeria a criaçção de uma Agência Reguladora
R
d Leite. E
do
Essas agênciias estão
n moda e sãão um sucesso. (...) E o leite, merrece o mesm
na
mo tratamen
nto? Sem
d
dúvida.
Além
m da necessidade de mudar o injusto
i
sisteema de pag
gamento
v
vigente,
a atividade
a
ennvolve cerca de 3,5 milhões dee pessoas (igual à
p
população
d Uruguai), entre prod
do
dutores, emppregados e famílias. Sem falar
n R$15 billhões que a cadeia injeta na econoomia do paíss”(RUBEZ, 2003).
nos
Essa e outras notíccias, como a proposta do Ministéério das Ciddades para a criação
dee uma agênncia reguladora para habitação,
h
com o objeetivo de fisscalizar o mercado
m
im
mobiliário e controlar as taxas dee juros pratticadas nos financiameentos habitaacionais,
sãão apenas allguns dos casos
c
que deemonstram que o debaate sobre reggulação estáá restrito
aoos aspectos formais. Essses são os exemplos
e
ap
presentadoss entre as reeflexões con
nclusivas
deeste artigo, visando arrgumentar que
q enquan
nto o modello “agênciaa” avança nos
n mais
diiversos setoores e níveiss da federaçção e torna--se objeto de
d críticas e//ou “declaraações de
am
mor” caloroosas, poucoo se discute acerca do novo papel que o Esttado brasileeira vem
asssumindo – em discursoo e na práticca: o papel regulatório. Afinal:
“N
Não existe regulação neutra.
n
Nem
m regulação inocente. N
Nem toda reegulação
é contra o reegulado. Muuitos regulaados abençooarão e, nestte sentido, buscarão
b
n
normas
reguulatórias quue os protej
ejam da com
mpetição, qque lhes diiminuam
custos, que criem
c
barreeira de entraadas à comppetição, quee os manten
nham no
m
mercado,
quue os protejjam de dem
mandas do público. Neem toda regulação,
p
portanto,
é a favor do público.
p
Nem
m toda reguulação é a faavor do regu
ulado. O
m
mercado
regulatório é um selv
vagem cam
mpo de luttas de inteeresses”.
(N
NUNES, 20001: p.2-3).
Num brevíssimo
b
p
período
de tempo,
t
o Estado
E
brasilleiro deixouu de ser um
m grande
prrodutor, conntrolador e gestor de serviços públicos
p
e começou
c
a assumir um
m papel
im
mportante na
n área de regulação. Discutir esse novo papel é m
mais um ponto
p
de
coontrovérsia, uma vez que
q diferentees visões id
deológicas se
s farão presentes. A reegulação
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é uma formaa de intervennção do Esttado, emborra indireta. Os (neo)libberais consiideram a
reegulação coomo mais um
ma forma de
d intervenção do Estaado, não appenas na ecconomia,
m na vida dos cidadãoos, enquantto os desenv
mas
volvimentisstas argumeentam que é preciso
teer mais açãoo estatal dee forma direeta, para dim
minuir as desigualdade
d
es sociais. Para
P
um
auutor de foormação marxista,
m
a política é um refflexo da oordem eco
onômica.
Conseqüentemente, seria um absurrdo a hipóteese de controle do podder econôm
mico pelo
Esstado (WIL
LSON, 19800).
Reconhhecendo quue a contrrovérsia en
ntre neolibberais e ddesenvolvim
mentistas,
coonservadorees e marxisttas etc. sobbre a forma e os meioss de interveenção do Estado na
viida econôm
mica e políítica parecee que nuncca vai cheegar ao fim
m – e é natural
n
e
deemocrático que assim seja  este estudo chaama atençãoo para o arggumento de Polanyi
(11980) de quue o laissess-faire é um
ma situação
o ideal, maas difícil dee ser obserrvada na
prrática. O auutor, a parttir de uma perspectivaa histórica, mostra quue a interveenção do
Esstado é um movimentoo natural dee auto-proteeção da socciedade doss efeitos noccivos do
m
mercado,
obsservável toddas as vezees que o sub
bsistema ecconômico teenta se sobrrepor ao
soocial.
Paralelamente, a proliferação
p
do modelo
o “agência” pode ser viista como ex
xpressão
dee uma certa atratividade que este exerce,
e
deviido, em partte, às mediddas de flexib
bilização
daa gestão pública
p
quee incorporaa. Essas medidas
m
coontinuam a ser vistaas como
innstrumentos desejáveis e necessárrios para váárias organizações do setor públiico, mas
ellas não podeem ser reduuzidas apenas ao modeelo “agênciaa”. Uma asssociação errrada está
seendo feita, aquela enttre regulaçção e flexib
bilização da
d ação púb
ública. As agências
a
reeguladoras não
n podem
m ser considderadas com
mo as únicaas formas dde intervençção e/ou
“bboa gestão””. Corre-se o risco de cair
c no mim
metismo em
m detrimentoo da reflexãão e dos
esspaços de neegociação de
d alternativvas inovadorras de gestãão pública.
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4
AVALIAÇÃ
ÃO
DO
R
REGUL
LATÓR
RIO
SUA
E
C
CONTE
EXTO BRAS
SILEIR
RO

IMPACTO
DIF
FUSÃO
ONO

AU
UTOR: ALK
KETA PECI
PU
UBLICADO NA REVIST
TA DE ADM
MINISTRAÇÃ
ÃO DE EMP
PRESAS. RA
AE São Pau
ulo v. 51
n..4 jul /ago. 2011, 336
6-348.
RESUMO
cto Regula
atório (AIR
R) é um dos
d
instrum
mentos que
e visam
A Avaliação do Impac
m
melhorar
a qualidade
q
d regulaçã
de
ão. Pesquis
sas destaca
am limitaçõ
ões no proc
cesso de
ad
doção da AIR
A
em pa
aíses em desenvolvim
mento, deviido à influência de variáveis
v
po
olíticas qu
ue operam no contexto nacio
onal ou à escassez
z de capa
acidades
orrganizacion
nais. Este estudo av
valia como
o variáveis políticas e organizacionais
influenciam a difusão da AIR no Brasil. Para isso, foi realizada uma pesq
quisa de
ampo qualittativa, por meio de en
ntrevistas semiestrutu
s
uradas com
m atores do modelo
ca
re
egulatório,

focando na familia
aridade co
om

o insttrumento,

nas

acidades
capa

orrganizacion
nais existentes, no contexto burocrático
b
o, no proc
cesso de políticas
pú
úblicas e na
n posição dos principais atores
s do marco
o regulatórrio brasileirro sobre
AIIR. Essa pesquisa
p
m
mostra
a re
elevância das
d
capacid
dades orga
anizacionais
s, assim
co
omo a influência dos fatores
f
polííticos no prrocessode difusão
d
da AIR. Esses últimos
ex
xplicam

a

resistênc
cia

perante

os

modelos

organizacionaiis

de

sup
pervisão

re
egulatória, necessários
s para a ad
doção da AIIR.
PA
ALAVRAS--CHAVE Av
valiação do Impacto Regulatório,
R
, difusão, O
Organização
o para a
Co
ooperação e Desenvolvimento Ec
conômico (OCDE), gov
verno federal, controle.
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AB
BSTRACT Regulatory
y Impact As
ssessment (RIA) is on
ne of the in
nstruments
s aiming
re
egulatory quality
q
improvement. Research has shown
n limitation
ns in RIA diffusion
d
prrocess, parrticularly in
n developin
ng countriies, due to
o political forces at work in
do
omestic con
ntexts or to
o the availa
able organiz
zational cap
pacities. Th
his paper ev
valuates
ho
ow contexttual variab
bles, specifi
fically politiical and orrganization
nal ones, in
nfluence
RIIA diffusion
n in Brazil.. The pape
er is based
d on field research c
consisting of
o semisttructured in
nterviews with
w
the sta
akeholders of the Bra
azilian regu
ulatory fram
mework,
w
which

anallyzed

orrganizational

RIA
A

conceptt

capacitties,

familiarrity

burea
aucratic

amon
ng

context,
c

po
olicy

stakeh
holders,
proc
cess,

available
a

and

pivotal

sttakeholders
s’ standpoin
nt in adop
pting RIA. This researrch reveals
s the relev
vance of
orrganizational capacitiies, as we
ell as the influence of politicall variables in RIA
diiffusion prrocess. Pollitical varia
ables expllain the resistance
r
toward oversight
re
egulatory bo
odies, nece
essaries forr implementing RIA.
KE
KEYWORDS
S Regulato
ory Impact Assessme
ent, diffusion, OECD (Organiza
ation for
Ec
conomic Co
o-operation
n and Devellopment), federal
f
gove
ernment, c
control.

NTRODUÇÃ
ÃO
IN
A regulação entra na agenda
a
políítica brasile
eira como consequênc
c
cia de um processo
p
de
e desestatiização que
e privilegiou
u as estratégias de privatizaçã
ão e concessão de
se
erviços púb
blicos, mas
s foi carac
cterizado por relativa
a fragmentação das políticas
re
egulatórias e pela prriorização dos objetivos econômicos. Em
mbora a re
egulação
re
epresente uma
u
imporrtante inov
vação instittucional, os
s dilemas regulatório
os ainda
pe
ersistem nu
um contextto de esva
aziamento do
d processo de formu
ulação de políticas
pú
úblicas,

h
heterogenei
idade

co
omplexidad
de

de

de

ins
strumentos
s

modelos

onais
institucio

regulatórios

que

e

tornam

o
organizacio
onais

e

m
mais

a

evid
dente

ne
ecessidade de coord
denação in
ntragoverna
amental e de melho
oria da qu
ualidade
re
egulatória (OCDE, 200
08a; PECI, 2007; SANTOS, 2009).
umentos in
nternaciona
almente ad
dotados co
om o obje
etivo de
Entre os instru
m
melhorar
a qualidade regulatória
a, destaca-s
se a Avalia
ação de Im
mpacto Reg
gulatório
(A
AIR), recen
ntemente recomendad
da no relattório Brasill: fortalece
endo a gov
vernança
pe
elo crescim
mento, produzido pela Organizaçã
ão para Co
ooperação e Desenvolvimento
Ec
conômico (OCDE,
(
2008a). O governo fed
deral, por intermédio da Casa Civil da
Prresidência da Repúb
blica e seu Program
ma de Forrtalecimentto da Cap
pacidade
In
nstitucional para Gestão em Re
egulação (PRO-REG), encomend
dou uma série
s
de
es
studos que buscavam analisar as condições
s institucionais e orga
anizacionais
s, assim
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co
omo estrattégias de adoção da
a AIR e do
d órgão de
d superviisão da qu
ualidade
re
egulatória no
n nível fed
deral.
Entretanto, pesq
quisas dem
monstram qu
ue a difusão da AIR em vários países do
m
mundo
não tem se traduzido
t
e
em
convergência nas
s práticas e nas forrmas de
uttilização do
o instrumen
nto. Para Radaelli
R
(20
005, 2007)), essa falta de conve
ergência
ex
xplica-se pe
elas variáv
veis de natu
ureza política presenttes no conttexto domé
éstico de
ad
doção, tais como natureza da burocracia
b
e do processo político
o, ou posiç
ções dos
prrincipais attores envo
olvidos no processo regulatório. Por outrro lado, pe
esquisas
so
obre adoçã
ão da AIR
R em paíse
es em des
senvolvimento atribuem essa falta
f
de
co
onvergência
a à falta de
e capacidad
des organiza
acionais, ta
ais como da
ados e siste
emas de
informações

precárias
s,

recurso
os

human
nos

pouco
o

treinado
os

ou

estruturas

nais inadeq
quadas (JA
ACOBS, 20
004; KIRKPATRICK, PARKER, ZHANG,
orrganizacion
20
004, 2003).
o
de um dos projetos re
ealizados n
no âmbito do
d PROEste trabalho, originado
RE
EG, tem co
omo objetiv
vo principal analisar co
omo variáve
eis políticas
s e organizacionais
influenciam o processo de difusão
o da AIR no
o contexto brasileiro,
b
integrando as duas
erspectivas
s teóricas acima menc
cionadas. A pesquisa realizada
r
buscou diagnosticar
pe
as
s capacida
ades organ
nizacionais existente
es no gov
verno fede
eral, assim
m como
dimensões de
d natureza
a política qu
ue possaminfluenciar a forma co
omo a AIR pode se
B
O es
studo também buscou
u diferenciar a AIR com
mo instrum
mento de
difundir no Brasil.
m
melhoria
reg
gulatória dos
d
modelo
os organiza
acionais ne
ecessários para sua adoção,
pa
artindo do pressupostto de que atores
a
impo
ortantes do
o marco reg
gulatório brasileiro
re
eagirão de maneira
m
differente a essas duas dimensões.
d
.
Para tanto, o arrtigo está estruturado
e
em cinco seções. A p
primeira ap
presenta
o referencia
al teórico, no decorrrer do qua
al se discu
utem os principais co
onceitos
re
elacionados
s com a AIR, as teorias
t
que
e explicam
m sua difu
usão no contexto
c
internacional e algum
mas espec
cificidades do contex
xto brasile
eiro que possam
d AIR no Brasil. Em
m seguida, descreve--se a meto
odologia
influenciar a adoção da
d
e os resulttados da pesquisa. Especificame
ente, busca
aram-se
uttilizada e discutem-se
av
valiar a fam
miliaridade com o ins
strumento de
d AIR, as capacidad
des organizacionais
ex
xistentes no
n governo
o federal,o
o contexto burocrátic
co, o proc
cesso de políticas
pú
úblicas e a posição do
os principais
s atores do marco reg
gulatório brasileiro.
REFERENCI
IAL TEÓRI
ICO
AIR – princ
cipais conc
ceitos
sponíveis para
p
melhorar a qualidade da re
egulação
A AIR é um dos instrumentos dis
ec
consiste na
a análise e avaliação
o dos possíveis beneffícios, custtos e impa
actos de
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re
egulamenta
ações novas
s ou já existentes (OCDE, 2008
8b). Para Kirkpatrick e Parker
(2
2004), AIR pode ser definida co
omo um método capa
az de ajuda
ar no dese
enho, na
im
mplementaç
ção e no monitoram
mento de melhorias dos siste
emas regulatórios,
offerecendo uma
u
metod
dologia de avaliação das
d
conseq
quências de
e regulame
entações
no
ovas e já existentes.
e
Em boa pa
arte das ex
xperiências
s internacio
onais, predo
omina o
us
so da AIR pelo
p
Poder Executivo, que pode utilizar o in
nstrumento
o para acom
mpanhar
no
ovas propo
ostas de le
ei ou determinar que agências o utilizem na elabora
ação ou
m
modificação
das normas infrarregulatórias.
Em te
ermos prátiicos, AIR co
omeça com
m a identific
cação e aná
álise do problema e
do
os objetivos que se buscam alca
ançar por meio
m
de detterminada política reg
gulatória
e continua com
c
a avaliiação dos custos
c
e be
enefícios do
os possíveis
s processos
s para a
su
ua impleme
entação, op
ptando pela
a alternativ
va que ofere
ece o maio
or benefício
o público
(O
OCDE, 2008b). Uma AIR satisffatória dev
ve seguir esses
e
aspectos centra
ais (EU,
20
004, p. 11)):
a) De
efinição adequada do problema e identifica
ação dos ob
bjetivos da política
re
egulatória,

de

mod
do

a

ev
vitar

amb
biguidades

e

contrradições

(a
apresentand
do os res
sultados es
sperados em
e
termos quantita
ativos e
hierarquizando os objettivos, semp
pre que pos
ssível);
nício da ava
aliação qua
ando ainda existem várias
v
escolhas; consiideração
b) In
de
e múltiplas opções;
c) Co
oleta de informação, preferencialmente via consultas públic
cas – e
av
valiação do
os dados, com base
e numa es
scolha explícita de critérios,
c
prrocedimenttos e técnic
cas a serem
m utilizados;;
d) Av
valiação ex
x-ante de impactos de
d cada opção, por meio de métodos
m
ex
xplícitos e consistente
emente utillizados; descrição e, na grande maioria
do
os casos, quantificação dos efeito
os; seleção
o explícita d
dos tipos de
e efeitos
a serem considerados;
presentação
e) Ap

e

publicidade

do
os

resultados

da

A
AIR

numa

forma

transparente
e.
a Radaelli (2005), estes são ele
ementos de
e um mode
elo ideal
Entretanto, para
de
e AIR, base
eado nos prressupostos
s de um prrocesso de políticas pú
úblicas de natureza
n
ra
acional, disttante da re
ealidade da maioria do
os países em
m desenvollvimento.
Organ
nismos intternacionais
s que rec
comendam a adoção
o do instrrumento
de
estacam, entre os benefícios da AIR, o forrtalecimento da goverrnança regu
ulatória,
a melhoria da
d competitividade do
o país via um
u ambien
nte regulató
ório mais sólido,
s
o
ap
poio à toma
ada de dec
cisão no pro
ocesso de políticas
p
pú
úblicas, ass
sim como a difusão
de
e uma culttura e lingu
uagem com
mum em te
ermos de re
egulação (O
OCDE, 200
08b; EU,
20
004). Essa
a perspectiva é comp
partilhada também por
p
pesquis
sas científiicas, de
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ac
cordo com as quais a AIR pode contribuir para as du
uas dimens
sões de um
m “bom”
sistema regu
ulatório: a) os instrum
mentos ou formas lega
ais seleciona
ados para alcançar
a
s objetivos desejados
s; e b) os procedimen
ntos ou os processos pelos quais esses
os
instrumentos
s são formulados e aplicados. A primeira contribuição
c
o da AIR re
efere-se
os resultad
dos/objetivo
os alcançados em te
ermos de desenvolvim
mento eco
onômico,
ao
so
ocial, ambie
ental e sustentável, enquanto
e
a contribuiçã
ão processu
ual é medid
da pelos
prrincípios da
a boa governança, um
ma vez que o instrume
ento promo
ove a consiistência,
a accountab
bility e a trransparência do processo na to
omada de d
decisãoKirk
kpatrick,
Pa
arker e Zha
ang (2003).
Entretanto, existem també
ém críticasa
ao uso da AIR,
A
especia
almente dirrigidas à
an
nálise custto-benefício
o (ACB) qu
ue serve de
d base ao
o instrume
ento. Para Shapiro
(2
2010), no contexto norte-amerricano, os apoiadores de maio
or regulam
mentação
crriticam a AC
CB pelo papel desemp
penhado na
a redução das
d proteçõ
ões em área
as como
m
meio

ambie
ente,

saúde

ou

s
segurança,

enquanto
o

os

opo
onentes

à

maior

re
egulamenta
ação incenttivam o maior
m
uso da técnica, citando o custo que as
re
egulamenta
ações impõem para os negócios. A crítica de naturez
za mais aca
adêmica
ta
ambém perrsiste em áreas
á
como
o meio amb
biente ou saúde,
s
ond
dea AIR é criticada
c
pe
elos vieses
s da ACB ou
o considerrada imora
al, por atrib
buir valor monetário a vidas
hu
umanas ou
u questões
s ambienta
ais (HEINZ
ZERLING e ACKERMA
AN, 2007). Outros
trrabalhos de
efendem qu
ue decisões sobre saúd
de, seguran
nça ou meio ambiente
e devem
se
er

fundam
mentadas

ju
ulgamentos

morais,

e
em
em

valore
es
vez

de

democrráticos
ACBs

e

s
escolhidas

(HEINZERLING

e

com

ba
ase

em

ACKERMAN,2007;

HEINZERLING, ACKER
RMAN, MAS
SSEY, 200
04). O fatto é que a ACB vem
v
se
onsolidando
o
co

como

um

instru
umento

de
d

tomada
a

de

dec
cisão

regu
ulatória,

independenttemente da
as críticas que
q
vem acumulando
o ao longo das década
as, e se
v
paíse
es do mund
do (SHAPIR
RO, 2010).
difunde em vários
ão da AIR
O processo de difusã
o norte-am
mericano, o recurso à AIR ve
em se esp
palhando
Originada no contexto
os EUA, a AIR
A
institui--se com orrdem execu
utiva do pre
esidente
internacionalmente. No
eagan, que
e demanda
ava às agê
ências fede
erais a utilização do instrumen
nto para
Re
no
ovas regulamentaçõe
es. O rec
curso à AIR
A
é obrrigatório p
para agênc
cias da
ad
dministraçã
ão direta, como United
d States En
nvironmenta
tal Protectio
onAgency(E
EPA). No
en
ntanto, agências reg
gulatórias de
d naturez
za indepen
ndente pod
dem aderirr à AIR
vo
oluntariame
ente. A Un
nião Europe
eia adotou o instrumento em 2
2002, apen
nas para
iniciativas re
elevantes de políticas públicas. No
N que tang
ge à avaliação da exp
periência
esses paíse
es, estudos
s têm reve
elado que a qualidad
de das AIR
Rs preparad
das pela
ne
Co
omissão eu
uropeia é menor qua
ando comp
parada com
m as AIRs norte-ame
ericanas,
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em
mbora um
ma pesquisa recente tenha ve
erificado que não e
existem differenças
su
ubstanciais de qualida
ade quando as AIRs são prepa
aradas para
a custos ac
cima de
U$
$100 milh
hões nos dois paíse
es (CECOT
T eoutros, 2008).AA
AIR difundiu-se e
attualmente é utilizada
a em paíse
es como Ca
anadá, Aus
strália, Méx
xico, Reino
o Unido,
Dinamarca e Holanda, com crescente ades
são de outtros países do mundo
o, como
onsequência de reco
omendaçõe
es recentes
s de orga
anismos in
nternaciona
ais (EU,
co
20
004).De ac
cordo com Rodrigo (2005), até o final de 2000,
2
14 p
países-mem
mbros da
OCDE tinham
m adotado programas
s abrangentes de apliicação da A
AIR, enquanto seis
utros usava
am o instrumento para
a algumas regulamentações.
ou
A lógica que permeia o pro
ocesso de adoção da AIR baseia
a-se num processo
p
ra
acional de tomada
t
de decisão, melhoria
m
de resultados econômico
os e fortale
ecimento
de
e

governa
ança

demo
ocrática.

A

popularridade

cre
escente

da
a

AIR

po
ode

ser

co
ompreendid
da pela atratividade desses be
enefícios es
sperados, e
especialme
ente por
pa
arte de gov
vernos envo
olvidos em reformas de
d melhoria
a regulatórria (OCDE, 2008b).
Na
aturalmentte, mecanismos com
mo comunicação transnacional de mode
elos de
po
olíticas púb
blicas (espe
ecialmente,, promovidas por organismos in
nternacionais como
OCDE, no ca
aso da AIR
R) e pressõ
ões de natu
ureza coerc
citiva, norm
mativa e mimética,
orriginadas

de

ideias
s

e

discu
ursos

novo
os,

influenciam

a

difusão

da
d

AIR

internacionalmente (RA
ADAELLI, 20
005).
es fatores não explic
cam a falta
a da conve
ergência na
a forma
Entretanto, esse
co
omo a AIR é impleme
entada em diversos co
ontextos na
acionais. D
Dependendo
o desses
co
ontextos, a AIR exis
ste apenas formalmente ou está relacion
nada com práticas
diferentes so
ob a mesm
ma denomin
nação (RAD
DAELLI, 200
05; RADAEL
LLI e FRAN
NCESCO,
007).
20
vas teóricas buscam compreend
der as varriáveis contextuais
Duas perspectiv
qu
ue influenc
ciam o proc
cesso de diifusão da AIR:
A
a) a perspectiva
p
política en
nfatiza o
pa
apel das va
ariáveis políticas prese
entes no co
ontexto dom
méstico ond
de a AIR é adotada
(R
RADAELLI, 2005, 200
07, 2009); e b) a perspectiva organizacio
o
nal, dominante no
es
studo da difusão
d
da AIR em países em desenvolvim
d
mento, foca em capa
acidades
orrganizacion
nais ou med
didas proce
edimentais para comp
preender a forma com
mo a AIR
é difundida (JACOBS, 2004; KIR
RKPATRICK, PARKER, ZHANG, 2
2004, 2003
3). Essa
última persp
pectiva pred
domina tam
mbém nos relatórios
r
d
dos
organismos internacionais
OCDE, 2008
8b; EU, 200
04).
(O
De ac
cordo com Radaelli (2005), a difu
usão sem convergênc
c
cia da AIR pode
p
ser
co
ompreendid
da pelo pap
pel das varriáveis polítticas opera
antes no co
ontexto dom
méstico,
pa
articularme
ente:

a)

especificid
dades

do

contexto
o

burocrático,

tais

como

co
oncentração
o versus de
elegação de
e poderes regulatórios
r
s para agên
ncias ou oriientação
prrofissional da burocracia das agê
ências etc.; b) proces
sso de polítticas públic
cas, que
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es
specifica se
e a AIR é próxima de um mo
odelo “idea
al” de polííticas públiicas, de
na
atureza harmoniosa, com atores
s unitários e poucos gaps
g
de informação, ou se a
AIIR aproxim
ma-se a um
m modelo “iideal” do tiipo garbage-can, em que os pro
oblemas
sã
ão

constantemente

reformula
ados

por

diversos

atores

p
políticos,

soluções
s

m
modificam-s
d
diferen
ntes unidad
des são
e frequenttemente e as competências das
po
ouco claras
s; c) atores
s envolvidos com AIR que são re
elevantes p
para o proc
cesso de
fo
ormulação de
d políticas
s públicas, dependend
do dos dive
ersos contex
xtos institu
ucionais;
e d) conceittos de legitimidade regulatória que predominam em dado co
ontexto,
de
ependendo do grau de
e envolvime
ento de poucos ou mu
uitos atores
s nos proce
essos de
AIIR.
os estudos
s comparattivos relativos ao processo de
e difusão da AIR
Outro
co
orroboram a tese de Radaelli
R
(20
005), mas atribuem
a
es
ssa divergê
ência na diffusão do
instrumento a variáveis
s de ordem organizaciional ou pro
ocedimenta
al, tais com
mo:
a) na
atureza processual: obrigatorie
edade do ato
a
norma
ativo, proce
esso de
ap
prendizagem, justa “d
dosagem” da
d abrangên
ncia de apliicação do in
nstrumento
o; ou
anizacional, entre as quais se de
estacam o a
adequado desenho
d
b) natureza orga
orrganizacion
nal para im
mplementar a AIR, as caracte
erísticas d
do staff do
o órgão
re
esponsável para imp
plementar a AIR, o recrutam
mento de especialis
stas ou
trreinamento de RH nec
cessários pa
ara aplicar o instrumento, a existtência de banco
b
de
da
ados quan
ntitativos para viabiilizar a análise de alternativ
vas, entre outros
(R
RODRIGO, 2005;
2
EU, 2004).
Enqua
anto as característica
as processu
uais vêm sendo aprim
moradas em
m vários
pa
aíses do mundo (ex.: EUA, Canadá, Reino
o Unido ou Austrália e
estão revisando os
m
métodos
e escopo
e
da AIR, melho
orando os processos de avaliaç
ção do risc
co ou as
metodologias de coleta de dados), a experiência compa
m
arativa apo
onta que nã
ão existe
um
m único melhor mode
elo de imp
plementação
o da AIR. O mesmo pode ser afirmado
a
co
om relação aos desen
nhos organizacionais e institucion
nais, que d
diferem de um país
pa
ara o outro
o. O fato é que
q
os desa
afios institu
ucionais e organizacio
o
onais são prresentes
em
m qualque
er processo de intro
odução da
a AIR, esp
pecialmente
e em países em
de
esenvolvimento, pela falta de ap
poio político
o ou percep
pção de custos excess
sivos de
ad
doção do in
nstrumento (OCDE, 20
008b).
O uso
o, ou o pottencial uso,, da AIR em
m países em desenvo
olvimento tem
t
sido
po
ouco analis
sado, mas os
o estudos existentes também corroboram a tese de “difusão
“
se
em converg
gência” da
a AIR. Os principais estudos sobre adoçã
ão da AIR
R nesses
co
ontextos re
elacionam-se com as
s experiên
ncias da Coreia
C
e do
o México (paísesm
membros
da
a OCDE) e identificam sérios problemas
p
de adoção
o do instru
umento.
Es
studos da OCDE
O
sobre
e a experiê
ência coreana apontam
m um gap de implem
mentação
significante e um baixo
o nível de sofisticação
s
o da AIR na
a prática, c
como conse
equência
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da
a falta de capacidades
c
s técnicas dos
d represe
entantes do
o governo, e
enquanto as
a falhas
da
a experiênc
cia mexicana são atrribuídas à baixa
b
qualidade das informaçõe
es e dos
da
ados

nece
essários,

q
que

impossibilita

análises
a

quantitativas
s

das

prropostas

re
egulatórias.. Logo, o medo de incentivar a produçã
ão de análises quantitativas
distorcidas, contribuind
c
do ainda ma
ais para a baixa
b
qualidade dos d
dados, faz com
c
que
s autoridad
des regulató
órias não sejam
s
dema
andadas a utilizar a A
AIR (KIRKPA
ATRICK,
as
PA
ARKER, ZHA
ANG, 2003).
Estud
do de Kirkp
patrick, Parker e Zhan
ng (2004)pa
ara analisa
ar a adoção
o da AIR
em
m países em
e
desenvolvimento ou transição (incluin
ndo também
m o Brasil)) revela
ou
utro obstác
culo à sua adoção: a ambiguid
dade conce
eitual do te
ermo. Segu
undo os
au
utores, existe algum
ma compreensão sob
bre AIR e seus prin
ncípios, ma
as essa
co
ompreensão
o não pare
ece ser larg
gamente diffundida, co
om variaçõe
es presente
es entre
as
s diversas agências
a
e os departa
amentos go
overnamenttais dentro do mesmo
o país. O
us
so da AIR
R é um requerimen
r
nto formal em 10 dos
d
40 pa
aíses pesq
quisados
(e
especificam
mente, Core
eia, Filipinas, Tanzânia
a, Jamaica, México, A
Albânia, Littuânia e
Ro
omênia), e 30, dos 40
4 países, afirmam
a
qu
ue a AIR é utilizada, de alguma
a forma,
m
mesmo
não sendo um
m requerimento legal. É interessante tamb
bém obserrvar que
bo
oa parte dos respond
dentes era formada por
p
regulad
dores de in
ndústrias em
e
rede
(e
energia elétrica e tele
ecomunicaç
ções), emb
bora també
ém tenham
m sido inclu
uídos na
am
mostra outtros departamentos govername
entais (o que
q
també
ém aproxim
ma essa
pe
esquisa da apresenta
ada aqui). Especificamente na América L
Latina, seis
s países
re
esponderam
m que fazem algum uso
u
da AIR
R e três ou
utros negarram seu us
so, uma
re
esposta rellativamente
e baixa,considerando
o que os sistemas rregulatórios
s foram
de
esenvolvido
os há algum
m tempo ne
essa região.
Es
specificida
ades do co
ontexto re
egulatório brasileiro
o
O contexto regulatório
o brasileiro é caracterrizado por algumas e
especificidad
des que
po
odem influe
enciar o prrocesso de difusão da
a AIR. Desttaca-se, prrimeiramente, uma
prredominânc
cia da conc
cepção eco
onômica da
a regulação
o. De fato,, a regulaç
ção está
re
elacionada com a mudança no
o papel do Estado decorrente dos processos de
de
esregulame
entação e privatização
p
o dos anos 1990, uma
a reforma c
com conseq
quências
ec
conômicas, políticas e instituciionais. A regulação foi definid
da em termos de
instrumentos
s econômicos que coíbem
c
os comportam
mentos antticompetitiv
vos das
mpresas. Os
O primeiro
os anos da
a reforma centraram-se na cria
ação de en
ntidades
em
re
egulatórias independe
entes em setores
s
de serviços públicos com
mo eletricid
dade ou
te
elecomunica
ações, abordando, prrincipalmente, o formato organiz
zacional e o papel
institucional desses órgãos. Enttretanto, outros
o
ente
es da adm
ministração pública
dência dos
s entes reg
gulatórios, como uma forma de
d obter
almejavam a independ
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m
maior
auton
nomia de gestão. As
ssim, no período de
e 1999 a 2002, o formato
orrganizacion
nal de agên
ncia independente difu
undiu-se em
m setores como água
a, saúde
su
uplementarr, vigilância
a sanitária
a etc. Embora tenha
am objetiv
vos diferen
ntes, as
ag
gências

brrasileiras

são

carac
cterizadas

por

um

alto

grau

de

isom
morfismo

orrganizacion
nal. Formalmente, estas dependem dos ministério
os, os quais são
re
esponsáveis
s por formu
ular política
as regulató
órias. No en
ntanto, ao longo dos anos, o
co
orpo técnic
co das agências, o conhecime
ento espec
cializado de
esses órgã
ãos e o
es
svaziamentto

dos

m
ministérios

contribuíra
am

para

concentrarr

o

proce
esso

de

fo
ormulação e implemen
ntação de políticas
p
reg
gulatórias nas
n
agência
as, abrindo
o espaço
pa
ara questio
onamentos do modelo (MARTINS, 2004; ME
ELO, 2002; PECI; 2007
7).
É imp
portante de
estacar que o fortalecimento dos entes regu
ulatórios brasileiros
se
eguiu uma tendência histórica. De fato, o núcleo fo
orte da bu
urocracia brasileira
b
se
empre foi localizado em autarq
quias, fund
dações ou empresas públicas, não em
m
ministérios.
a dos anos 1990 trans
sferiu boa p
parte desse
e núcleo
A reforma regulatória
pa
ara

os

en
ntes

regullatórios

in
ndependenttes.

Conse
equentemente,

as

agências
a

re
egulatórias concentram
m também o poder de regulame
entação, co
ompreendid
do como
o poder no
ormativo de
d
elabora
ação ou revisão
r
de
e normas infrarregulatórias,
en
nfraquecendo mais es
sse papel do
os ministérrios (FARIA e RIBEIRO
O, 2002).
ora uma sé
érie de med
didas de co
onsolidação
o do marco
o regulatório ainda
Embo
es
steja em curso
c
(desttacando aq
qui o Proje
eto-Lei das
s Agências Reguladoras), os
fa
atores acim
ma analisados servem para conttextualizar as peculiarridades do cenário
brrasileiro que poderão influenciar a difusão da
d AIR.
CDE recomenda a ad
doção da AIR
A
visand
do à melhoria da qu
ualidade
A OC
re
egulatória, com base
e em uma perspectiv
va de “gov
verno com
mo um todo”, que
prrivilegia a definição mais
m
ampla
a da regula
ação, além
m da dimen
nsão econô
ômica, e
ap
proximando
o-se da re
egulamentação como poder norrmativo. Por isso, além dos
en
ntes regula
atórios inde
ependentes
s, o relatórrio recomenda que a AIR seja adotada
po
or todos os
s órgãos com
m poder de
e regulamentação (OC
CDE, 2008a
a).
Consiiderando es
sse contex
xto do marco regulató
ório brasile
eiro, esta pesquisa
p
bu
usca comprreender com
mo os fatorres contexttuais influen
nciarão o p
processo de
e difusão
da
a AIR no Brasil, inte
egrando as
s perspecttivas polític
ca e organ
nizacional sobre a
ad
doção do instrumentto em países em de
esenvolvim
mento. Espe
ecificamentte, este
es
studo baseo
ou-se nas seguintes
s
c
categorias
de
d análise:
a) Fa
amiliaridade
e do conce
eito: a AIR
R está sen
ndo introdu
uzida no Brasil,
B
e
es
studos dem
monstram que, nos
s países em
e
desen
nvolvimento
o, pode
prrevalecer certa
c
ambig
guidade co
onceitual so
obre o insttrumento entre
e
os
prrincipais sttakeholders
s (Kirkpatrick, Parkerr, Zhang, 2004).Os próprios
co
onceitos

d
de

regulaç
ção

versus
s

regulam
mentação

s
são

contro
oversos,
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co
onsiderando
o que prev
valece, no país, uma
a perspecttiva econôm
mica da
re
egulação.
b) Ca
apacidades
s organizacionais: cap
pacidades existentes
e
n
nas entidad
des com
po
oder de reg
gulamentaç
ção, em terrmos organ
nizacionais, podem inffluenciar
po
ositivamentte ou negattivamente o processo de difusão
o da AIR.
c) Co
ontexto burocrático: a concentrração da autoridade rregulatória apenas
em
m alguns órgãos
ó
ou sua descen
ntralização para um n
número gra
ande de
ag
gências ind
dependente
es, como no caso brasileiro,
b
p
pode influe
enciar a
im
mplementaç
ção da AIR
R e motivar os repres
sentantes p
políticos a exercer
co
ontrole sobre o proces
sso de decis
são das agê
ências inde
ependentes.
d) Prrocesso de políticas públicas:
p
peculiaridad
p
des do pro
ocesso de políticas
pú
úblicas, com
mo alta fra
agmentação
o e falta de
e coordenação entre diversas
d
un
nidades e agências governam
mentais, disparidades
s em term
mos de
m
modelos
organizacionais ou instru
umentos re
egulatórios – aproximando-se
de
e um mode
elo garbage
e-can – podem també
ém influenciar o proc
cesso de
difusão da AIR
A , especificamente, a percepçã
ão acerca d
do instrume
ento e a
m
motivação
pa
ara sua ado
oção.
e) Attores

centtrais

nas

políticas

regulatórrias:

considerando

a

fase

introdutória da AIR no
o contexto brasileiro, representa
antes das agências
a
eguladoras, líderes políticos e representantes dos min
nistérios destacamre
se
e entre os
s atores principais
p
m influenc
ciar a ado
oção do
que podem
instrumento..
gitimidade, um imporrtante fator contextual de natu
ureza polítiica, não
A leg
se
erá analisad
da neste trabalho, co
onsiderando
o que o es
stágio intro
odutório da AIR no
Brrasil não pe
ermite avaliar o número de atores que serão incluído
os ou exclu
uídos do
prrocesso.

M
METODOLO
OGIA DO TRABALHO
m termos metodológ
gicos, o tra
abalho pro
oposto foi desenvolvido com ba
ase nas
Em
se
eguintes lin
nhas:
a) Be
enchmarkin
ng da experiência inte
ernacional: realizado com o obje
etivo de
identificar es
struturas organizacio
o
nais adotad
das por ou
utros países com exp
periência
onsolidada (ou em via
as de cons
solidação) no
n uso da AIR, procu
urando desttacar os
co
m
modelos
que
e possam se
er adaptados ao conte
exto brasile
eiro.
Espec
cificamente
e, foram analisados
a
o caso no
orte-americ
cano, pion
neiro na
ad
doção da AIR, o caso da União Europeia, caracterizado por uma relativa
co
omplexidad
de institucio
onal, próxim
ma ao conttexto brasileiro, o cas
so do Reino
o Unido,
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co
onsiderando
o o estágio
o avançado de desenv
volvimento do instrum
mento, e o caso do
México, cons
siderando a proximida
ade culturall com o con
ntexto brasileiro.
Os dados foram
m coletado
os via aná
álise docum
mental e bibliográfic
ca, mas
ta
ambém com
municações
s diretas fo
oram estabelecidas com
c
órgão
os supervisores da
qu
ualidade re
egulatória, no caso de surgim
mento de dúvidas (c
como no caso
c
do
Be
etterRegula
ationExecuttive, do Reiino Unido).
b) Pe
esquisa de campo em agências reguladoras
r
s e outros representa
antes de
pú
úblicos-alvo
o importan
ntes ao co
ontexto bra
asileiro: re
ealizada co
om o obje
etivo de
av
valiar a pe
ercepção ac
cerca da po
otencialidad
de, assim como poss
síveis obstá
áculos à
ad
doção da AIR no cenário federal brasileiro. Concretam
mente, foram
m entrevisttados 15
re
epresentanttes da alta direção dessas ag
gências reguladoras, assim co
omo exprresidentes de agências reguladorras, de aco
ordo com o quadro que
e segue:
Quadro 1– Lista
L
dos entrevistad
e
dos em órg
gãos regu
uladores
guladora
Agência reg
An
nvisa

(Agência

Entrevistados

Nac
cional

de

Vigilância
a

Sa
anitária)
AN
NS

Presiden
nte, diretorr, dois ass
sessores
da Presidência

(Agê
ência

Nacional

de

Saúde
e

Presiden
nte

Su
uplementarr)
An
neel (Agênc
cia Naciona
al de Energia Elétrica)

Trêsdiretores da Diiretoria Colegiada

AN
NP (Agência Nacional de Petróleo
o)

Chefe

de

gabinete,

dois

superinttendentes
An
ncine (Agên
ncia Nacion
nal de Cinem
ma)

Chefe de
e gabinete, uma asses
ssora

An
neel/ANA (A
Agência Na
acional das Águas)

Ex-presidente

An
natel

(Agência

Nacion
nal

de
e

Ex-presidente

Te
elecomunic
cações)
elamente, foram enttrevistados atores-cha
ave do pro
ocesso reg
gulatório
Parale
brrasileiro,

v
visando

in
nserir

os

modelos

propostos

numa

p
perspectiva

maior

institucional,, que considere o governo
g
co
omo um todo.
t
Conc
cretamente, foram
ealizadas
re

13entrevisttas

com

atores-cha
ave

do

a
ambiente

o:
regulatório

dois

re
epresentanttes doMinis
stério de Minas e Energia
E
(órrgão formu
ulador de políticas
pú
úblicas); do
ois do Trib
bunal de Co
ontas da União
U
(espe
ecificamente, do Sefid
d, órgão
re
esponsável pelo contrrole da reg
gulação, com larga ex
xperiência em avaliaç
ções exan
nte e inform
mação tran
nsversal acerca das agências reg
guladoras d
de infraesttrutura);
re
epresentanttes do Pod
der Legislativo com atuação
a
na
a área de regulação (quatro
m
membros
do
o Gabinete do Senado
or Tasso Je
ereissati), representa
antes da so
ociedade
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civ
vil organiza
ada (o presidente e três
t
diretorres da Asso
ociação Bra
asileira deA
Agências
de
e Regulação
o – ABAR) e um repre
esentante da
d OCDE.
A pes
squisa dese
envolvida fo
oi de naturreza qualita
ativa e os m
meios privilegiados
de
e coleta de
d dados foram pesquisas bibliográfica,, documen
ntal e enttrevistas
se
emiestruturradas em torno da
as categorrias analítiicas acima
a destacad
das: a)
fa
amiliaridade
e com o con
nceito da AIR;
A
b)diagnóstico das
s capacidad
des organizacionais
já
á existentes
s no govern
no federal, levantadas
s com base
e nas principais dimen
nsões do
m
modelo
idea
al da AIR; c) pecu
uliaridades do contex
xto burocrrático que podem
influenciar a difusão da
a AIR; d) pe
eculiaridades do proce
esso de políticas públicas que
odem influe
enciar a difusão da AIR;
A
e, po
or fim, e) papel
p
dos atores centrais na
po
ad
doção da AIR, focando
o na percep
pção acerca
a da AIR e na motivaç
ção que pode levar
à adoção do instrumentto.
O con
nteúdo das
s entrevista
as adaptou
u-se às característica
as particula
ares dos
diferentes públicos-alvo
o, buscand
do observar as princip
pais catego
orias analítticas. As
ntrevistas tiveram
t
um
ma duração modal de uma hora, mas houve
e casos em
m que se
en
es
stenderam por mais tempo. As
s entrevista
as foram transcritas e os dados foram
trratados via análise de
e conteúdo com grade
e mista (VE
ERGARA, 20
006), que permitiu
p
a codificação das fras
ses e pará
ágrafos transcritos de
e acordo c
com as categorias
co
onceituais, mas tamb
bém a mod
dificação de algumas categorias
s, quando fosse o
ca
aso. Dessa forma, ao
o longo do
o trabalho, surgiu a necessidad
n
enciar a
e de difere
pe
ercepção da
d AIR enq
quanto instrumento de
d controle
e, da perc
cepção ace
erca dos
m
modelos
org
ganizaciona
ais necessá
ários para implementtar o instru
umento. Os dados
ob
btidos por meio de entrevistas
s foram co
onfrontados
s com a liiteratura sobre as
ag
gências reg
gulatórias e com as categorias
c
centrais
c
do
o trabalho, permitindo
o refletir
ac
cerca das principais
p
c
conclusões
da pesquis
sa. Vale des
stacar que a participa
ação, ao
lo
ongo do pro
ojeto, em vários
v
encon
ntros de tra
abalho sobre o tema, como o Se
eminário
In
nternaciona
al de Avalliação do Impacto Regulatório
o e Reuniões de Trabalho,
re
ealizados pelo
p
PRO-R
REG, serviu
u como im
mportante troca
t
de opiniões, co
oleta de
da
ados e sua validação.

APRESENTA
AÇÃO E DI
ISCUSSÃO
O DOS RESULTADOS
amiliarida
ade com o instrumen
nto de AIR
R
Fa
Os resultado
os da pesquisa de ca
ampo realiz
zada parece
em confirm
mar os achados do
studo realiz
zado por Kirkpatrick,
K
Parker e Zhang (20
004), voltad
do para a AIR em
es
pa
aíses de ec
conomias em
e desenvo
olvimento ou
o transiçã
ão, onde o Brasil tam
mbém foi
incluído. De
e fato, essa pesquisa
a também revela qu
ue a AIR é um instrrumento
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de
esconhecido por boa parte dos
s entrevisttados, seja
am eles órrgãos reguladores,
se
ejam

públlicos

direttamente

o
ou

indireta
amente

en
nvolvidos

no

esso
proce

de

re
egulamenta
ação. No entanto, após
a
a definição do termo, os entrev
vistados
re
econhecem que prátic
cas que de
efinem a AIR são parrcialmente adotadas, embora
nã
ão de mane
eira sistema
atizada, no
o exercício da
d atividade de regula
amentação.
Como
o se desta
aca ao lon
ngo da en
ntrevista com
c
o pre
esidente da
d ANS,
de
ependendo do tipo da
a resolução elaborada pela agênc
cia, simulações “jogad
das, por
ex
xemplo, num conjunto
o de análises de impa
actos das garantias so
obre o faturramento
da
as empresa
as” ou am
mbientes pú
úblicos de discussão, no caso d
da ANS, co
onsultas
pú
úblicas e câmaras
c
té
écnicas, onde “senta
am represe
entantes d
de operado
oras, de
órrgãos de de
efesa do co
onsumidor, de prestad
dores de se
erviços, sejam pessoas físicas
ou
u pessoas jurídicas,
j
m
médicos,hos
spitais, odo
ontólogos, entidades
e
q
que represe
entam o
us
suário, tanto do pontto de vista sindical,pa
atronal, do
os trabalhad
dores e órgãos do
go
overno [...]] se reúnem
m no momento de dis
scutir uma resolução, do ponto de vista
té
écnico” são práticas co
orrentes no
o âmbito da
a agência. Essas
E
práticas caracte
erizam o
m
modelo
“ideal” de AIR
R e já se encontram
e
presentes no dia a d
dia de ges
stão dos
órrgãos reguladores brasileiros, co
omo também
m será disc
cutido a seg
guir.
Diagnóstico
o das capa
acidades organizacio
o
onais exis
stentes
ncia bem-s
sucedida da AIR num
m novo co
ontexto nac
cional dem
manda a
A transferên
av
valiação da
as capacida
ades organ
nizacionais e humana
as já existtentes nos órgãos
re
esponsáveis
s pela prod
dução norm
mativa objeto da avaliiação. Boa parte da pesquisa
p
de
e campo dedicou-se
d
ao levanttamento de
essas capa
acidades, e
especialmente nos
órrgãos reguladores ind
dependente
es, queassu
umem significativa pa
arcela da produção
no
ormativa no
o contexto brasileiro.
De modo
m
geral, é possív
vel afirmar que uma grande parcela do
o corpo
dirigente das
s agências responde positivamen
p
nte ao desa
afio da adoção sistemática da
d
apoio
o reside no fato de qu
ue muitas agências
a
AIIR no Brasil. A razão principal desse
re
eguladoras brasileiras
s já incorporaram alg
guns dos aspectos
a
ce
entrais do modelo
ideal de AIR:


etêm e faz
zem uso de
e sistemas de inform
mação e bancos de
De

dos consolidados, co
om informações abrangentes sobre os setores
dad
regulados e se
eus principa
ais stakeho
olders;


In
ncorporam iinstrumentos de trans
sparência e comunicaç
ção com

os públicos-a
alvo (como
o consulta
a pública, audiência pública, câmara
c.), enquanto os ministérios
m
fazem uso
o eventual deles.
consultiva etc
ências com
mo Aneel podem
p
pote
encializar as
a boas prráticas no uso da
Agê
consulta e aud
diência pública;
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Prrimam por um proce
esso racional de tom
mada de decisão,

bas
seado na ellaboração de
d estudos
s sofisticado
os, de natu
ureza quan
ntitativa,
que
e apoiam o processo de
d tomada de
d decisão regulatória
a;


Elaboram agenda reg
gulatória (especificam
(
m priorida
ades de

regulação, nec
cessárias para
p
comprreender qua
ais os prob
blemas e objetivos
o
r
tação).
da regulament
A dis
sponibilidad
de das infformações fidedignas
s é um do
os principa
ais prére
equisitos pa
ara uma bo
oa AIR. As agências reguladoras brasileira
as, ao long
go dessa
dé
écada de estruturaçã
ão, foram responsáv
veis pela captura
c
e sistematiza
ação de
informações relevantes
s referente
es aos seu
us mercado
os de atua
ação (no caso
c
da
nvisa, de natureza mu
ultissetorial). Bancos de
d dados sofisticados existem em
m quase
An
to
odas as agê
ências pesq
quisadas e podem
p
ser utilizados no
n processo
o de elaborração da
AIIR. A direttoria da Aneel afirma
a que, atu
ualmente, o órgão te
eria mais dados
d
e
informações que perm
mitiriam um
ma boa análise de im
mpacto do que o res
spectivo
m
ministério,
e
enquanto
o presidentte da ANS destaca: “nós
“
temos um conjunto de
informações econômica
as, assistenciais, hoje é bastan
nte comum
m; nós tem
mos três
ue acompa
anham sisttematicame
ente as pe
essoas [...] e temos
s vários
sistemas qu
s”.
sistemas [...[ digamos,, acessórios
e informaciional não é igual em
m todos os
s órgãos
No entanto, a capacidade
esquisados. Alguns, como
c
a Anv
visa, destacam que a complexid
dade multis
ssetorial
pe
do
o órgão difiiculta a con
nstrução de
e bons indic
cadores a serem utiliza
ados na AIR.
Com relação ao
os instrumentos de transparênc
t
cia, boa parte das agências
a
re
eguladoras tem avanç
çado no re
ecurso ao processo de
d consulta
a pública, adotado
pe
ela maioria dos órgãos
s. Segue trrecho da en
ntrevista co
om os direto
ores da Ane
eel:
“[...] Aneel usa extensivam
mente – e, aliás, por conta de o
obrigação le
egal – o
m
mecanismo
d audiência pública, então, toda
de
a vez que houver
h
aceitação de direito,
d
a
lei estabelec
ce que a Aneeldeve ouvir
o
as partes; [...] não passa uma sema
ana sem
ue nós não
o estejamos submetendo alguma proposta
a à audiênc
cia pública [...] de
qu
po
osse das c
contribuições recebidas, é obrigatória a elaboração
o de um relatório
r
de
etalhado qu
ue faça aná
álise das co
ontribuições
s”.
(Pergunta): e (a
as contribuições) são levadas em
m considera
ação na tom
mada de
de
ecisão?
s
são parte essenciial, e são analisadas criteriosame
c
ente.
(1): são,
Várias
s das agên
ncias pesqu
uisadas tam
mbém prima
am por um
m processo racional
de
e tomada de decisão
o. De fato
o, a produção norma
ativa dos ó
órgãos (qu
ue pode
as
ssumir a na
atureza de resolução, instrução normativa etc.), de m
modo geral, baseiase
e em estud
dos comple
exos, boa parte de natureza
n
qu
uantitativa,, que recorrem às
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informações presentes nos bancos
s de dados das agências e ao pro
ocesso de consulta
c
ública.
pú
e o recurs
so a análiises racion
nais, de natureza
n
Quando indagadas sobre
qu
uantitativa,, no proce
esso de to
omada de decisão, vários órg
gãos respo
onderam
po
ositivamentte:
Aneell: “Eu acho
o que a ma
aioria [das regulamen
ntações]; eu acho ass
sim, não
dá
á pra dize
er 90%, mas
m
a ma
aioria; [...]] pelo me
enos os re
egulamento
os mais
im
mportantes sempre são feitos, na
a minha vis
são, com ba
ase nesse ttipo de análise”.
Por fim, a AIR pode
p
ser re
edefinida co
omo um prrocesso de gestão reg
gulatória
po
or resultados, onde a definição dos
d
objetiv
vos de uma
a agenda re
egulatória torna-se
t
um
m pré-requ
uisito para
a adoção bem-sucedi
b
ida do instrumento. Essa nece
essidade
se
ente-se,

n
na

prática

da

atua
ação

dos

órgãos

r
reguladores
s,

especia
almente,

co
onsiderando
o o contextto de desarrticulação da
d formulaç
ção com a implementtação de
po
olíticas púb
blicas existe
entes no pa
aís.
Algum
mas agências já partiiram para um processo de elab
boração da agenda
re
egulatória, responsáv
vel por es
specificar prioridades
s da regu
ulamentaçã
ão num
de
eterminado
o espaço de tempo.. No enta
anto, a ne
ecessidade de lidar com a
fo
ormulação de objetiv
vos regulattórios surge como problemática
a no contexto de
po
ouco alinha
amento do
os ciclos da
as políticas
s regulatórrias, de en
nfraquecimento da
ca
apacidade de
d elaboração de políticas no nível
n
dos ministérios,
m
e pode revelar-se
um
m obstáculo
o à difusão
o da AIR no Brasil.
Co
ontexto bu
urocrático
o
O contexto burocrátic
co brasileiro é cara
acterizadope
ela delega
ação dos poderes
re
egulatórios para um consideráv
vel número de agências regulattórias de natureza
n
independentte,

similarmente

m
majoritariam
mente

seto
oriais,

ao

contexto

orientadas

mericano.
norte-am

por
p

polític
cas

As

públic
cas

agênciias
de

são

natureza
n

es
specializada
a (com ex
xceção da Anvisa, uma agência multisse
etorial e uma das
prrimeiras a adotar o projeto piloto da AIR
R). A maio
oria das ag
gências con
nta com
prrofissionais qualificado
os (principa
almente co
om expertis
se setorial, como enge
enheiros
na
a Anatel, médicos e economistas na ANS,
A
diferrentemente
e dos EUA
A, onde
prredominam
m economisttas) e seus quadros sã
ão treinado
os em questões regula
atórias.
No en
ntanto, dife
erentementte do conte
exto norte--americano
o, a indepe
endência
da
as

agênciias

é

um
m

conceitto

novo

no

quad
dro

institu
ucional

brrasileiro,

trradicionalmente dominado pelo Executivo em detrim
mento de o
outros pod
deres. A
orrientação pela
p
eficiênc
cia continua
a a ser um objetivo secundário num contexto com
cu
ultura lega
alística predominante. Existem muitas diiferenças e
entre as agências
a
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independenttes, em terrmos de grau de auttonomia e modus operandi. De
e acordo
om um dos entrevistados, repres
sentando a OCDE:
co
“No Brasil,
B
os marcos
m
regu
ulatórios nã
ão são clarros e difere
em depende
endo da
instituição. Existem
E
inú
úmeras insttituições, co
omo autarq
quias, agências ou min
nistérios
om poder regulatório
o, mas não é evidente como esse pode
er é exerc
cido, na
co
prrática”.
e contexto:
Nesse
“As agências
a
r
regulatórias
s foram selecionada
s
as como p
projetopilotto para
introduzir a AIR porr razões instrument
i
ais, consid
derando q
que: não existem
apacidades organizacionais nos ministérios em term
mos de recursos humanos; é
ca
m
mais
fácil co
omeçar a AIR
A
com um
ma questão
o técnica do
o que com políticas públicas,
p
um
ma vez que
e falta tradiição nessa perspectiva
a; é mais fácil
f
concen
ntrar as aná
álises de
AIIR dentro do
d Executiv
vo, evitando o Legisla
ativo, de fo
orma a ultra
apassar pro
oblemas
re
elacionados
s

com a falta de familiarida
ade e com o engajamento com

o

instrumento””.
Entretanto, a in
nstrumenta
alidade des
ssa escolha
a pode influenciar a falta de
co
onvergência
a em prátic
cas futuras
s de AIR, especialmen
e
nte quando
o se conside
eram as
pe
eculiaridade
es institucionais das “novas”
“
ag
gências regulatórias in
ndependenttes, que
se
erão explorradas a seguir.
Prrocesso de
e políticas
s públicas
A diversidade do conte
exto burocrrático brasilleiro també
ém pode se
er relaciona
ada com
a dinâmica das política
as públicas
s. De fato,, o Brasil assemelhaa
-se a paíse
es como
Allemanha ou Itália, onde o proc
cesso regu
ulatório é altamente
a
ffragmentad
do, com
m
múltiplos
po
ontos de co
ontato entrre a política
a e a admiinistração, assim com
mo entre
diferentes ló
ógicas e critérios
c
(R
RADAELLI, 2005). Es
studos antteriores (F
FARIA e
002; MARTIINS, 2004;; OCDE, 20
008a; PECI, 2007; SA
ANTOS, 200
09) têm
RIIBEIRO, 20
diagnosticad
do problema
as no processo de po
olíticas regu
ulatórias, q
que também
m foram
orroborados
s pelos en
ntrevistados no deco
orrer da pesquisa
p
de
e campo e estão
co
sintetizados a seguir:


fragm
mentação de instituiçõ
ões e do ma
arco regulatório, resultando na ausência
a
de um
m “sistema”” coerente regulatório
o;



fraca vinculação com o processo de formulação de políticas públicas,
p
espec
cialmente, devido à falta
f
de attuação dos
s órgãos re
esponsáveis nessa
fase do
d processo
o;



confu
usão de atribuições
a
referentes às agê
ências regu
uladoras vis-à-vis
v
minis
stérios supe
ervisores;
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relativ
va complex
xidade das instituiçõe
es regulatórias, em co
omparação com os
mode
elos interna
acionais, especialmen
nte em rela
ação à: a)) multiplicid
dade de
mode
elos organizacionais e institucio
onais, que diferem d
de um settor para
outro
o e dificulttam uma abordagem
a
m intersetorial; e b) multiplicid
dade de
instru
umentos re
egulatórios que dificu
ultam o inttercâmbio de experiê
ências e
ganho
os de apren
ndizagem;



baixa
a cultura de
e accontabillity e uso precário
p
de instrumenttos que aumentam
a tran
nsparência..
Essa variabilidad
de do proce
esso regula
atório pode
e influenciar negativam
mente a

ad
doção da AIR
A
no Bra
asil, especialmente quando
q
se considera que instru
umentos
co
omo AIR são
s
basead
dos num ideal
i
racional de po
olíticas púb
blicas, com
m atores
un
nitários e baixogap
b
in
nformaciona
al, um modelo distan
nte do proc
cesso fragm
mentado
ac
cima descrito, mais prróximo ao garbage-ca
g
an (RADAEL
LLI, 2005).
ocesso frag
gmentado e diversific
cado de po
olíticas regulatórias, alinhado
a
O pro
co
om a culturra legalístic
ca, pode inffluenciar um
ma difusão sem conve
ergência da
a AIR no
Brrasil. De qu
ualquer form
ma, também se pode esperar um
ma alta varriabilidade no nível
de
e agências na forma como
c
a AIR
R é adotada e utilizada
a. Agências mais conso
olidadas
po
odem utiliz
zar o instru
umento parra subsidiarr um proce
esso mais rracional e empírico
e
de
e tomada de
d decisão.
Attores centtrais
As
s lógicas, as
a preferên
ncias e os critérios dos atores envolvidos
e
na formulação de
po
olíticas púb
blicas depen
ndem dos diversos co
ontextos institucionais
s onde este
es estão
inseridos e ajudam
a
a compreend
der as diferrenças enc
contradas n
na adoção da AIR,
eja em term
mos de que
em está no comando desse
d
instru
umento de avaliação, seja em
se
te
ermos da fo
orma como
o a qualidad
de da AIR é percebida
a (RADAEL
LLI, 2005). Na fase
introdutória da AIR no contexto brasileiro,
b
quando
q
seu
us objetivos
s e conteúd
do ainda
ão estão definidos (e ainda não estão
o especific
cados os a
atores que
e serão
nã
incluídos/exc
cluídos no processo), é importtante analiisar o pap
pel de dois
s atores
entrais: rep
presentante
es do Poderr Executivo e das agên
ncias regula
adoras.
ce
Com relação ao
o Executivo
o, incentiva
ador da ad
doção da A
AIR, é imp
portante
diferenciar dois
d
subgru
upos de ato
ores: minis
stérios intersetoriais, como a Ca
asa Civil
a Presidência da Rep
pública, re
esponsável pela coordenação da AIR no país, e
da
m
ministérios
e
especializad
dos, diretam
mente relac
cionados co
om as agên
ncias regula
adoras.
O pa
apel central desempen
nhado pela
a Casa Civil na adoção
o da AIR pode
p
ser
co
ompreendid
do à luz da relação co
om as agên
ncias independentes. De fato, em
mbora o
Po
oder Execu
utivo tenha
a dominado, historic
camente, o palco po
olítico brasileiro, o
go
overno Lula
a confronto
ou-se com o desafio imposto pela independência do
os entes
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re
egulatórios,, e a AIR pode
p
ser um
m instrume
ento interes
ssante de c
controle político da
bu
urocracia re
egulatória (RADAELLI
(
e FRANCES
SCO, 2007; RADAELLII, 2005).
Por outro lado, ministérios
s que traba
alham diretamente com as agências são
co
onsiderados
s fracos em
m termos de
d capacida
ade organizacional e de formulação de
po
olíticas púb
blicas, confo
orme sintettizado pelo Presidente
e da ANS:
“Aí vo
ocê tem um
m grave problema niisso, é o esvaziamen
e
nto dos min
nistérios
su
upervisores
s do ponto de vista da
d competê
ência do as
ssunto em discussão; então,
po
or exemplo
o, a discuss
são da ANS
S com o ministério supervisor, co
om o Minis
stério da
Sa
aúde, sobre
e esse assunto é qua
ase um diálogo de surdos; [...] as agência
as ficam
au
utônomas pelo
p
[...] im
mpossibilidade de o seu
s
ministé
ério superv
visor definirr metas,
de
efinir diretrrizes, definir políticas””.
A AIR pode to
ornar-se um
m instrum
mento interressante de
e recupera
ação da
ca
apacidade de formulação de políticas
p
re
egulatórias por parte
e dos ministérios,
fo
ortalecendo o contro
ole que es
stes possa
am exerce
er nas dec
cisões atualmente
co
oncentradas nas agências indepe
endentes.
o
lado, a percepç
ção da burrocracia da
as agências
s reguladorras com
Por outro
re
elação à AIR
A
é amb
bivalente. As
A agência
as olham de maneirra positiva
a a AIR
en
nquanto in
nstrumento
o de melh
horia regu
ulatória, mas
m
resiste
em aos modelos
m
orrganizacion
nais necess
sários para sua imple
ementação, tais como
o a criação
o de um
órrgão de sup
pervisão da
a qualidade regulatória
a.
AIR como
c
um in
nstrumento de melhorria regulató
óriaé perceb
bido positiv
vamente
pe
ela maioria
a dos entrrevistados que repre
esentam as
s agências
s reguladorras e é
ap
presentado como prrincipal mo
otivação para
p
sua futura
f
ado
oção. Atua
almente,
ex
xistem pou
ucos órgão
os de nívell federal com
c
alguma experiên
ncia formallizada e
sistematizad
da de AIR.
O pro
ojetopiloto adotado pe
ela Anvisa destaca-se
e nesse con
ntexto e fo
oi objeto
de
e análise mais
m
aprofundada dura
ante a pesquisa de ca
ampo. A AIIR parece ser
s uma
co
onsequência natural do
d processo
o de conso
olidação do
o marco reg
gulatório brasileiro
b
ap
pós o proce
esso de ree
estruturaçã
ão econômica e social dos anos 1990. Conforme o
se
eupresidentte, a Anviisa,“em de
ez anos de existênc
cia, editou 900 reso
oluções”,
co
onsiderando
o que “o marco
m
regu
ulatório na área sanittária no Brrasil ou erra muito
ru
uim ou esttava muito
o defasado”. “Por conta disso, nós precisávamos ordenar,
o
po
orque efetivamente a profusão
o de regra
as necessárias é mu
uito grande
e”.Dessa
fo
orma,

a

A
AIR

faz

p
parte

de

uma

tenttativa

de

melhoria

do

proce
esso

de

re
egulamenta
ação, uma necessidad
de que surg
ge naturalm
mente como
o consequê
ência de
ap
perfeiçoamento do ma
arco regulatório no Brasil.
as agência
as, como a Ancine,, destacam
m o potencial da AIR na
Outra
simplificação
o e racion
nalização da
d
produç
ção norma
ativa do ó
órgão. Os órgãos
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pe
esquisados revelam que
q
estão iniciando os debates internos acerca da
a AIR e
de
estacam também o papel do PR
RO-REG na divulgação
o e conscien
ntização ac
cerca da
im
mportância desse instrumento. É fundamental obse
ervar, no e
entanto, que essa
se
ensibilização e conscie
entização, de modo geral,
g
foi observada
o
c
com mais força
f
no
se
egundo níve
el decisório
o das agênc
cias – as que participa
am diretam
mente das reuniões
r
do
o PRO-REG
G – e meno
os na alta direção (co
om exceção da Anvis
sa, que con
nta com
ap
poio total da
d alta direç
ção e desta
aca a imporrtância dess
se apoio ne
esse proces
sso).
Por outro
o
lado,, a pesquisa revelou
u uma forrte resistência aos modelos
m
orrganizacion
naisnecessá
ários para implementa
ar a AIR, como o órrgão superv
visor da
qu
ualidade regulatória.
r
orrer do benchmark
b
king intern
nacional,
De fato,, no deco
ob
bservou-se que boa parte
p
dos países
p
pesq
quisados ad
dota um órrgão superv
visor da
qu
ualidade re
egulatória vinculado
v
ao Poder Ex
xecutivo. Uma
U
das eta
apas da en
ntrevista
bu
uscou avaliar a perc
cepção com
m relação à criação de um órg
gão superv
visor da
qu
ualidade re
egulatória por parte dos órgão
os regulado
ores, assim
m como de
e outros
pú
úblicos-alvo
o diretamen
nte ou indirretamente relacionado
os ao proce
esso de regulação.
A pesquisa rev
vela que prevalece
p
uma
u
resisttência ao modelo do
o órgão
su
upervisor da
d qualidad
de regulató
ória, não ap
penas por parte dos órgãos reg
gulados,
m
mas
também pela maioria
m
dos
s públicos entrevista
ados. A ffonte princ
cipal da
re
esistência relaciona-se
r
e com a percepção
p
de controle
e. De fato, independ
dência e
su
upervisão são conceitos conflittuosos no caso das agências regulatória
as, que
bu
uscam forttalecer sua
a autonomiia. Ainda, parece qu
ue a confusão dos co
onceitos
re
egulação ve
ersus regulamentação
o influencia
a essa perc
cepção. É im
mportante lembrar
qu
ue a experriência internacional relativa
r
à supervisão
s
da qualidade regulató
ória não
se
e restringe apenas à atividade dos órgãos
s reguladorres indepen
ndentes. De
D modo
ge
eral, quand
do o órgão
o superviso
or da qualidade regu
ulatória existe, sua atividade
ab
brange as AIRs produ
uzidas por órgãos co
om capacidade de pro
odução norrmativa,
independenttemente do seu forrmato org
ganizacional (adminis
stração dirreta ou
e natureza mais ind
dependente
e). Soma-s
se, a ess
sa constata
ação, a
indireta, de
diversidade

dos

forrmatos

in
nstitucionais

e

org
ganizaciona
ais

de

agências
a

d
agências de infraestrutura até
independenttes brasileiras, que reúnem desde
gências em
m áreas com
mo cinema.
ag
Essas
s ambivalên
ncias relacio
onadas à percepção
p
e à motivaç
ção para ad
doção da
AIIR podem influenciar uma difusão sem convergência do instrum
mento no contexto
c
brrasileiro. A adoção da
d AIR po
ode traduz
zir-se em requerimen
ntos forma
ais (por
ex
xemplo, um
ma nova lei relacionad
da com a AIR ou a ins
stituição do
o órgão sup
pervisor)
us
sados para
a controlarr o process
so decisóriio das agê
ências regu
uladoras, sem,
s
no
en
ntanto, influ
uenciar a qualidade
q
das regulam
mentações novas
n
ou já
á existentes
s.
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ONCLUSÕES
CO
ste trabalho avaliou como variá
áveis conte
extuais pod
dem influen
nciar a difusão da
Es
AIIR no Bras
sil, integra
ando as va
ariáveis po
olíticas defe
endidas po
or Radaelli (2005,
20
009) com a perspec
ctiva das capacidade
es organiza
acionais qu
ue predom
mina em
es
studos sobrre a adoção
o do instrum
mento em países
p
em desenvolvim
d
mento.
Em termos
t
teó
óricos, esta pesquisa
a corroborra a tese da “difusão sem
co
onvergência
a” da AIR, defendida por Radae
elli (2009, 2005). O caso brasiileiro de
ad
doção da AIR
A
também
m revela que
q
os processos de difusão de
e políticas públicas
de
ependem sempre
s
do contexto local de adoção. Esttes adaptam-se, de maneira
dinâmica,

à
às

diversa
as

combin
nações

de
e

variáveis
s

de

nattureza

política

e

nal – sempre singularres na sua manifestaç
ção local. L
Logo, é de esperar
orrganizacion
um
m distancia
amento, em
m maior ou
o menor grau,
g
de um
u
modelo ideal da AIR, de
na
atureza rac
cional e empiricista, fortementte relacionado com o contexto
o norteam
mericano. Esse
E
distan
nciamento pode
p
influe
enciar a esttratégia de adoção da
a AIR no
Brrasil, assim
m como os
o resultad
dos diverso
os, alguns imprevisív
veis, advin
ndos da
ad
doção desse instrumento pelo go
overno fede
eral.
a demonstrrou, diferen
ntemente d
dos estudos
s acerca
Concrretamente, a pesquisa
da
a AIR em
m países

em desen
nvolvimento
o,

que

ex
xistem sólidas

capa
acidades

orrganizacion
nais no con
ntexto bras
sileiro e es
stas podem
m influencia
ar positivam
mente a
ad
doção do instrumento
o. Entretan
nto, essas capacidade
es, embora
a necessáriias, não
sã
ão suficienttes para ev
vitar a falta de convergência em práticas fu
uturas de AIR, uma
ve
ez que imp
portantes variáveis
v
po
olíticas tam
mbém pode
em influenc
ciar o proc
cesso de
difusão do in
nstrumento
o. Essas va
ariáveis dep
pendem do
o contexto local de ad
doção e,
o caso brrasileiro, re
elacionam-se, princip
palmente, com as e
especificida
ades do
no
co
ontexto burrocrático e do process
so de polític
cas públicas
s.
A cre
escente difu
usão intern
nacional da AIR não se
s traduz iimediatame
ente em
fa
amiliaridade
e conceitua
al e prática
a com o instrumento
o, tal com
mo demonsttram os
re
esultados dessa pesqu
uisa. De fatto, os entre
evistados não
n
conhecem formalm
mente o
co
onceito,

e
embora

u
utilizem

frequentem
mente,

no
o

âmbito
o

das

agências
a

co
orrespondentes, prátic
cas que caracterizam uma boa AIR,
A
tais co
omo uso co
onstante
de
e sistemas de informa
ação e banc
cos de dados consolid
dados com informaçõe
es sobre
os
s setores regulados e seus principais
p
stakeholder
s
rs, uso de
e instrumentos de
trransparência e comun
nicação com
m os seus principais públicos-alvo, recurs
so a um
prrocesso rac
cional de to
omada de decisão e elaboração
o de uma a
agenda reg
gulatória
qu
ue especific
ca as prioridades da política
p
regu
ulatória.
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É inte
eressante observar que
q
o pres
ssuposto de “escasse
ez de capa
acidades
orrganizacion
nais em pa
aíses em desenvolvim
d
mento” é compartilha
c
ado por pe
esquisas
ac
cadêmicas, assim com
mo por org
ganismos in
nternaciona
ais que apoiam a adoção do
instrumento (como no
o caso da
a OCDE), e pode in
nfluenciar negativame
ente os
a adoção do
d instrume
ento, além
m de levar ao desperdício de
diagnósticos acerca da
aliosos recu
ursos públic
cos.
va
A necessidade de diferen
nciar a AIR
R enquanto
o instrume
ento de qu
ualidade
re
egulatória dos
d
modelos organiz
zacionais necessários para sua implementação é
um
ma recome
endação importante que resulta dessa pesq
quisa. A natureza “neutra” da
AIIR pode dis
sfarçar a re
esistência de
d relevanttes atores políticos qu
ue, geralme
ente, se
op
põem às mudanças políticas que pode
em decorrrer como consequên
ncia da
instituição de novos modelos
m
org
ganizaciona
ais que cen
ntralizam o poder de decisão
as políticas regulató
órias, como no caso
o do órgã
ão supervisor da qu
ualidade
da
re
egulatória. Só a parrtir desse prisma podem ser interpretad
i
das as perrcepções
am
mbivalentes relativas
s à difusão
o da AIR no
n Brasil reveladas
r
pela pesqu
uisa. Os
órrgãos regullatórios ind
dependentes buscam manter
m
e consolidar s
sua autonom
mia, e a
AIIR pode ser
s
utilizad
da para co
ontrolar po
oliticamentte a buroc
cracia regu
ulatória,
es
specialmente quando seu proces
sso de impllementação
o relaciona--se com mudanças
orrganizacion
nais que tra
ansferem para
p
outros
s órgãos o foco do p
processo de
ecisório,
attualmente centralizado
c
o nas agências indepe
endentes.
Conse
equenteme
ente,

a

p
presente

reflexão
r

d
destaca

a

necessida
ade

de

co
ontextualiza
ação dos modelos
m
intternacionais
s de superv
visão à rea
alidade brasileira e
co
onstrução de
d soluções
s mais custtomizadas que busqu
uem se ada
aptar às realidades
pe
ercebidas e vivenciada
as pelos principais ato
ores do con
ntexto regulatório.

REFERÊNCI
IAS
CKERMAN,F
F; HEINZER
RLING, L. Priceless:
P
on
o knowing
g the price of everyth
hing and
AC
th
he value of nothing. New York: The
T
New Pre
ess, 2004.
ECOT, C; HAHN, R; RENDA, A;
A SCHREFL
LER, L.An evaluation of the qu
uality of
CE
im
mpact asse
essment in
n the Euro
opean Unio
on with le
essons for the US and
a
the
EU
U.Regulatio
on & Govern
nance, v.2,, n.4, p. 40
05-424, 200
08.
U (Europea
an Union). Italian, Irish and Du
utch Presid
dencies of tthe Counciil of the
EU
Eu
uropean Un
nion.A com
mparative an
nalysis of regulatory
r
i
impact
assessment in
n ten EU
co
ountries.Du
ublin, 2004..

Curso Introdutóri
rio sobre Re
egulação

57

ERMAN, F... (2007). Wasting
W
Aw
way in Pare
etoville: A Reply
R
to
HEINZERLING, L; ACKE
ass Sunstein. Harvard
d Law & Pollicy Review
w, v. 1, n. 2, p. 362-37
70, 2007.
Ca

EY, R. App
plying Cos
st-Benefit to Past
HEINZERLING, L; ACKERMAN, F; MASSE
W
Enviro
onmental Protection
P
Ever
E
a Goo
od Idea? G
Georgetown
n Public
Decisions: Was
awResearch
hPapern. 57
76161; Aug
gust. 2004..
La
ARIA, P., L.C.
L
&RIBEIIRO, S. Regulação e os novos modelos
m
de
e gestão no
o Brasil.
FA
Re
evista do ServiçoPúbli
S
ico, ano. 53
3, n. 3, p. 79-93,
7
2002.
JA
ACOBS, S. Regulatory
y impact assessment and
a
the eco
onomic tran
nsition to markets.
m
Pu
ublic Money
y and Mana
agement, v. 24, n. 5, p. 283-290
0, 2004.
RKER, D. Editorial: regulatory
y impact assessment – an
KIIRKPATRICK, C; PAR
ov
verview. Pu
ublic Money
y and Mana
agement, v.. 24. n. 5. p.
p 267-270, 2004.
RKER, D; ZHANG, Y-F.
Y
Regula
atory impa
act assessm
ment in
KIIRKPATRICK, C; PAR
de
eveloping and
a
transition econom
mies: a surrvey of currrent practice.Public Money
M
&
M
Management
t,v. 24, n. 5, p. 291-2
296,2004.
RKER, D; ZHANG, Y-F.
Y
Regula
atory impa
act assessm
ment in
KIIRKPATRICK, C; PAR
de
eveloping

and

transition

onomies:
eco

a

survey

of

curre
ent

practice

and

re
ecommenda
ation for further development. Working
W
Pap
per.Center on Regulattion and
Co
ompetition..University of Manchester, 2003..
H F. Reform
ma do Esta
ado na era FHC: dive
ersidade ou
u fragmentação da
MARTINS, H.
genda de políticas
p
de
e gestão pública. Tes
se de Douttorado. – E
Ebape/FGV,, Rio de
ag
Ja
aneiro. Bras
sil, 2004.
oras: gênese, desenh
ho institucio
onal e gove
ernança.
MELO, M. A. As agências regulado
n: ABRUCIO
O, F. L.; LO
OUREIRO, M. R. (Org
g). O Estad
do numa erra de reform
mas: os
In
an
nos FHC. Brasília, partte 2. (Coleç
ção Gestão Pública). 2002.
2
sil: fortalec
cendo a governança
g
regulatória. Relatórrio sobre reforma
OCDE. Bras
egulatória. Brasília: OC
CDE, 2008a
a.
re
ng an instiitutional fra
amework fo
or regulatory impact analysis: guidance
g
OCDE.Buildin
or policy ma
akers.Paris: OECD, 20
008b.
fo

Curso Introdutóri
rio sobre Re
egulação

58

ECI, A. Reforma regu
ulatória bra
asileira dos
s anos 90 à luz do modelo de
e Kleber
PE
Na
ascimento.Revista de Administra
ação Contem
mporânea, v. 11, n. 1
1, p. 11-30,, 2007.
ADAELLI, C.
C M. Diffusion without convergence: how politiccal context shhapes the ad
doption of
RA
reggulatory impaact assessmentt. Journal of European
E
Pub
blic Policy, v. 12, n. 5, p. 9224-843, 2005.
ADAELLI, C.
C M. Desperaately seeking regulatory im
mpact assessm
ment: diary of a reflective researcher,
r
RA
Evvaluation, v. 15,
1 n. 1, p. 31--48, 2009.
ADAELLI, C.
C M; Francescco, F. D. Reggulatory impacct assessment, political conntrol and the regulatory
r
RA
staate. In: 4TH GENERAL
G
C
CONFERENC
CE OF THE EUROPEAN
E
CONSORTIU
UM FOR PO
OLITICAL
RE
ESEARCH, 4, 2007, Pisa. Anais.ECPR,
A
2
2007.
ODRIGO, D. Regulatory impact analysis
s in OECD
D countrie
es: challenges for
RO
de
eveloping countries.
c
P
Paris:
OECD
D, 2005.
ANTOS, L..A. Desafio
os da gov
vernança regulatória
r
no Brasill. Disponív
vel em:
SA
www.regulac
cao.gov.br.Acessoem 07.06.2009
9.
HAPIRO, S.The
S
evolu
ution of co
ost-benefit analysis in U.S. re
egulatory decisiond
SH
m
making.Jerus
salemPapers in RegullationandGo
overnance. n. 5, 2010
0.
ERGARA, S.
S C. Métodos de pes
squisa em administra
ação.2. ed.São Paulo
o: Atlas,
VE
20
006.

Curso Introdutóri
rio sobre Re
egulação

